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охорони праці в Україні, 36(4), 3–7.
Мета цієї роботи – створення методології визначення загального рівня полічастотного магнітного поля (МП) в робочій зоні зварника
шляхом дослідження залежностей напруженостей його окремих гармонічних складових від електричної характеристики джерела МП і
режимів зварювання. Дослідження залежностей рівнів МП від технологічних параметрів роботи машини контактного зварювання і відстані
до неї здійснювали в широкому частотному діапазоні їх дії. Для експериментальних досліджень напруженості МП та їх спектральних
діапазонів частот використовували індукційний датчик магнітного поля та цифровий запам’ятовуючий осцилограф з функцією швидкого
перетворення Фур’є. На основі аналізу отриманих осцилограм і спектрограм МП встановлено форму та величину сигналів напруженості
МП у різних частотних діапазонах. Оскільки для полічастотного МП неможливо кількісно оцінити його загальний рівень, враховуючи
одночасно всі гармонічні складові МП, було запропоновано узагальнений показник рівня магнітного поля MFI (magnetic field indicator), що
стало основою для його використання як методології оцінювання впливу МП на організм людини. Застосування запропонованої
методології дозволило встановити, що при контактному точковому зварюванні в робочій зоні генерується МП з гармонічними складовими
в діапазонах частот 5–50 та 50–1000 Гц, які можуть перевищувати їх гранично допустимі рівні, що відповідно призводить до підвищення
показника MFI. Встановлено, що будь-які зміни режиму контактного точкового зварювання, в порівнянні з режимом зварювання однією
пачкою повнофазних імпульсів зварювального струму, призводять до підвищення MFI більше гранично допустимого рівня на відстані до
800–1000 мм від осі точки торкання електродів зварювальної машини. Також моделювання переднього та заднього фронтів імпульсу дає
можливість знизити MFI, а збільшення кута фазового регулювання режиму нагрівання підвищує його рівень. Запропонована методологія
може бути універсальною як для гігієнічного оцінювання електромагнітної обстановки при дуговому зварюванні, так і для іншого
електричного обладнання. Розроблена методологія дає можливість оцінювати загальний вплив полічастотного МП на організм людини.
Вона базується на відомих законах електродинаміки з використанням нового узагальненого показника – рівня магнітного поля MFI.
Ключові слова: контактне зварювання, магнітне поле, осцилограма, спектрограма, режим зварювання, показник рівня магнітного поля.
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The purpose of this work is to develop a methodology for determination of the total level of multifrequency magnetic field (MF) at the working area
of welder by studying the dependences of the magnetizing force of its individual harmonic components to the electrical characteristics of the MF
source and welding modes. The study was carried out at a wide frequency range of the MF action for the researching of dependences to MF
technological parameters of the contact welding machine and the distance to it. An induction magnetic field sensor and a digital recording
oscilloscope with a fast Fourier transform function were used for experimental studies of MF magnetizing force and their spectral ranges. Based on
the analysis of the obtained MF oscillograms and spectrograms, the shape and magnitude of the MF magnetizing force signals in different frequency
ranges were established. Since it is impossible to quantify the overall level for a multifrequency MF with taking into account all the harmonic
components of the MF simultaneously, the generalized magnetic field level indicator (MFI) was proposed, which became the basis for its use as a
methodology for the assessment of MF impact on human body. The use of the proposed methodology allowed to establish that it is generated MF
with harmonic components in the frequency ranges 5-50 and 50-1000 Hz at working area under contact spot welding, which may exceed their
maximum allowed levels, leading to the respective increase of MFI level. It was established that any changes in the mode of contact spot welding,
compared to the mode of welding with one batch of full-phase pulses of welding current, lead to the increase in MFI with exceeding of maximum
allowed level at a distance of 800-1000 mm from the axis of contact welding machine electrodes; modelling of the front and trailing edges of the
pulse lead to the reduction of MFI level, while increasing the angle of phase control of the heating mode leads to the increase of MFI level. The
proposed methodology can be applied as universal both for hygienic assessment of the electromagnetic environment during arc welding and for other
electrical equipment. The developed methodology gives possibility to assess the overall impact of multifrequency MF on human body. It is based on
the known laws of electrodynamics using a new generalized indicator - magnetic field level indicator MFI.
Keywords: contact welding, magnetic field, oscillogram, spectrogram, welding mode, magnetic field level indicator.

1. Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень і публікацій.
Широке впровадження контактного зварювання в
автомобільній, авіаційній, будівельній та інших галузях

промисловості України привело до створення великого
парку електричного обладнання і зварювальних машин
(здебільшого змінного струму 50 Гц) різних типів та
призначення потужністю більше десятків і сотень кВт. Під
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час експлуатації цього обладнання на робочих місцях
зварників
(операторів
контактного
зварювання)
генеруються магнітні поля (МП) значної напруженості,
які багаторазово перевищують гранично допустимі рівні
та можуть призводити до негативних функціональних
змін в організмі людини, діючи на серцево-судинну,
нервову, статеву, ендокринну та інші системи [1]. Тому
питання шкідливого впливу МП на організм людини і,
зокрема, операторів контактного зварювання на сьогодні
залишається актуальним [2]. У закордонних публікаціях
[3, 4] відзначається, що зварники – це одна з груп
робітників, які піддаються дії електромагнітних полів
(ЕМП) значної інтенсивності. Залежно від способу
зварювання та обладнання, що використовується для
зварювання, режимів і відстані зварника від джерела МП
його рівень може суттєво перевищувати гранично
допустимі рівні (ГДР) в різних діапазонах частот. Проте
докладні дослідження з цих проблемних питань не
проводились. Це пояснюється, по-перше, відсутністю
адекватних наукових уявлень про джерела МП (якими
складовими
частинами
електрозварювального
обладнання вони генерується), форму їх сигналів та
просторове поширення, і, по-друге, відсутністю єдиних
нормативних документів в різних країнах та відповідних
методик.
Головною проблемою визначення загального рівня
МП є концептуальний підхід до методології оцінювання
його загального впливу з урахуванням усіх частотних
діапазонів. Так, донедавна в гігієнічній практиці
інтенсивність МП нормувалась згідно чинним нормам
тільки на частоті 50 Гц 5. У 2002 році в Україні набрав
чинності новий нормативний документ − ДСН 3.3.6.0962002 6, що регламентує умови безпеки праці при роботі
з постійними МП; постійними МП, що створюються
випрямленим трифазним струмом; змінними МП
частотою 50 Гц та імпульсними ЕМП у спектральному
діапазоні частот від 0 до 1000 МГц. Тому виникла
необхідність у вимірюванні й оцінюванні сигналів МП з
урахуванням їхнього спектрального складу. Останнє
тільки ускладнює методику визначення рівнів цих МП та
оцінку їх дії на організм людини. І, як показали наші
дослідження, таку методику можна створити на основі
експериментальних
досліджень
і
теоретичних
узагальнень щодо полічастотних МП. Для цього
необхідно мати спеціальні прилади для визначення
напруженості МП в усіх нормованих діапазонах частот і
відповідні методики.
2. Постановка завдання та його вирішення.
Метою цієї роботи є створення методології
визначення загального рівня полічастотного МП шляхом
дослідження залежностей напруженостей його окремих
гармонічних складових від електричної характеристики
джерела
МП
(машини
контактного
точкового
зварювання)
і
режимів
зварювання
(модуляції
зварювального струму та зміни кута його фазового
регулювання). Для цього досліджували залежності рівнів
МП у повному частотному діапазоні їх дії від
технологічних параметрів роботи машини контактного
зварювання, що їх створює, та відстані до неї.
Для експериментальних досліджень напруженості
МП та їх спектральних діапазонів частот у робочій зоні
використовували індукційний датчик магнітного поля
ДМП-1 та цифровий запам’ятовуючий осцилограф
TDS 1002 з функцією швидкого перетворювання Фур’є
(ШПФ).
Вимірювання
індукції МП
виконувались у
лабораторії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона
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НАН України на типовому робочому місці оператора
контактного
зварювання
в
трьох
взаємно
перпендикулярних площинах. Вимірювальний датчик
розміщувався на відстані 200, 400 і 600 мм від осі точки
торкання електродів (L) ±2 мм та з боку від машини.
Вимірювання здійснювалось на рівні живота операторазварника – 1000 мм від підлоги.
Контактне
точкове
зварювання
виконувалось
стаціонарною машиною марки МТ-2202 загального
призначення на змінному струмі з постійним зусиллям
стискання одним або декількома імпульсами струму
деталей з низьковуглецевих сталей. Характеристика
машини: напруга живлення – 380 В, максимальний
вторинний струм – 22 кА, споживча потужність – 40 кВА.
Трансформатор машини має чотири ступені регулювання
потужності, кожна наступна з яких збільшує потужність на
25 %. Для з’єднання деталей застосовують різні прийоми
точкового зварювання за допомогою двох електродів з
двостороннім підведенням модульованого імпульсного
струму. Необхідна величина зварювального струму
встановлювалась зміною форми його синусоїди методом
регулювання кута фазового зсуву α між струмом і
напругою холостого ходу трансформатора за допомогою
тиристорів.
Для дослідження характеристик МП розглянемо форму
сигналів зварювального струму джерела живлення машини
контактного зварювання, які відповідно впливають і на
форму сигналів МП. Осцилограми зварювального струму
(зміна сили струму Ізв з часом t) цих машин представлені на
рисунку 1:
а)
одноімпульсне;
б)
двоімпульсне;
в) триімпульсне; г) одноімпульсне з модуляцією
переднього фронту; д) одноімпульне з модуляцією
заднього фронту; е) одноімпульсне з модуляцією
переднього та заднього фронтів. Найбільш розповсюджена
форма кривої зварювального струму, яка призначена для
зварювання деталей зі звичайної низьковуглецевої сталі
товщиною 0,52 мм, представлена на рисунку 1, а. Для
такої ж сталі, але більшої товщини (3–6 мм), корисна
модульована крива струму – на рис. 1, г. Залежно від
властивостей
металів
використовують
модуляцію
зварювального струму заднього фронту (рисунок 1, д),
модуляцію переднього та заднього фронтів струму (рис.
1, е). Для стальних деталей великої товщини (до 15–20 мм)
слід рекомендувати криву струму, наведену на рисунку
1, б. Тут початковий період нагрівання іде з відносно
меншою силою струму, ніж процес кінцевого зварювання.
Як амплітуда струмів підігріваючого Іпд та зварювання Ізв,
так і їх час можуть регулюватися в широких межах.
Триімпульсне вмикання струму, подане на рисунку 1, в,
досить ефективне при зварюванні погано зачищених
деталей великої товщини. Ця система нагрівання добре
підходить і для зачищених деталей, але великих
габаритних розмірів, наприклад, балок і ферм, коли
конструктивна міцність не дозволяє негайне надійне
контактування в зоні зварного з’єднання. При імпульсному
зварюванні (рисунок 1, б, в) також використовують
принцип подачі першого підігріваючого імпульсу та
другого зварювального. Основний та додатковий імпульси
струму мають незалежне регулювання за амплітудою і
можуть подаватися з паузою або без неї. Основний імпульс
має модуляцію переднього фронту tф = 0,025 с, tзв = (0,03–
0,07) с (рисунок 1, г).
У машинах контактного зварювання різних видів
зварювальний струм має перервно-імпульсний характер,
його амплітуда вимірюється в межах від одиниць до сотень
кА, тривалість протікання струму – від 0,002 с до 30 с,
тривалість пауз − від 0,020 с і більше. При цьому
електричний струм створює в навколишньому середовищі
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нормативні

значення.

Рисунок 1 – Осцилограми зварювального струму контактного точкового зварювання
Гранично допустимий рівень (ГДР) напруженості
імпульсних ЕМП у спектральному діапазоні частот від 0
до 1000 МГц на робочих місцях операторів-зварників
відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002 6 визначається з
допустимого енергетичного навантаження та часу впливу
за формулою (1)
ЕН H ,
(1)
H ГД 

ГД

Т

де НГД − гранично допустиме значення напруженості
магнітного поля (А/м); ЕН
− гранично допустиме
Н ГД

значення енергетичного навантаження протягом робочого
дня, (А/м)2·год; Т − час дії, год.
Оскільки напруженість МП однієї з гармонік може
бути більшою від ГДР, а іншої меншою, об’єктивно
оцінити загальне енергетичне навантаження МП на
організм операторів контактного зварювання, враховуючи
одночасно всі гармонічні складові МП, неможливо. Тому
для діапазону частот ≤ 300 МГц, в яких працюють
джерела МП і для яких встановлено різні ГДР, необхідно
дотримуватися таких вимог 6:
H12
H2
H2
,
(2)
 22  ...  2n  1
2
H ГД1 H ГД 2
H ГДn
де H1, H2, Hn  фактична напруженість МП у різних
діапазонах частот, А/м; HГД1, HГД2, HГДn  гранично
допустимий рівень у відповідних діапазонах частот, А/м.
Це ж стосується і гармонічних складових МП одного
джерела випромінювань. Тому, позначивши суму
співвідношень виразу (2) як MFI (magnetic field indicator),
його можна представити у вигляді:
H n2
.
(3)
MFI  

2
H ГДn

1

Отже, якщо це співвідношення перевищує одиницю,
то воно показує, у скільки разів рівень МП перевищує
нормативне значення енергетичного навантаження МП на
організм оператора-зварника і є не чим іншим як
узагальнений показник рівня магнітного поля (MFI).
Таким чином, якщо MFI > 1, загальний рівень
полігармонічного МП перевищує ГДР, то на робочих
місцях повинні застосовуватись відповідні заходи захисту
операторів контактного зварювання, які б забезпечували
безпечні умови праці.
Згідно з ДСН 3.3.6.096-2002 для діапазону частот
≤ 300 МГц
встановлено
8 спектральних
ділянок
(піддіапазонів) частот (0–5, 5–50 Гц, 0,05–1, 1–10, 10–
60 кГц, 0,06–3, 3–30, 30–300 МГц) з відповідними ГДР 6.
Експериментально ж при контактному точковому
зварюванні було виявлено характерні гармоніки МП
тільки в ділянках частот 5–50 та 50–1000 Гц. Тому в
роботі
виконувалось
сумування
співвідношень

встановлених напруженостей МП до їх ГДР лише для
визначених гармонік МП за формулою (3), для яких
регламентовано відповідні ГДР для восьмигодинної
робочої зміни  1400 та 94 А/м. З чого видно, що
гармоніки діапазону 50–1000 Гц майже в 15 раз жорсткіші
(небезпечніші) ніж 5–50 Гц, оскільки створюють більше
енергетичне навантаження на організм людини.
На першому етапі досліджень за допомогою
осцилографа з функцією швидкого перетворення Фур’є
визначали спектральний склад МП  залежність
амплітудного значення МП (U, мВ) від частоти (f, Гц) і
аналізували отримані спектрограми (рис. 2). Так, їх аналіз
(на прикладі МП, отриманого під час контактного
точкового зварювання одним імпульсом зварювального
струму з фазовим регулюванням тиристорного контактора
α≈45°) показав, що для цього процесу характерні такі
закономірності. Форма зварювального струму у вигляді
короткої пачки (пачок) синусоїдальних імпульсів –
відрізків синусоїди (див. рис. 1) має перехідний характер
(проміжний між дискретним і суцільним). У діапазонах
частот 5–50 та 50–1000 Гц було зафіксовано наявність
гармонік МП (рисунок 2), які визначають проблеми
електромагнітної безпеки цього способу зварювання. На
спектрограмі наведено залежність амплітудних значень
МП U, виміряних у мВ, від їх частоти f. Визначення
напруженості МП здійснювалось шляхом перерахунку мВ
у А/м за каліброваною шкалою.
На другому етапі роботи вимірювали амплітуди всіх
реально існуючих гармонік МП цих спектрів частот,
розраховували їх сумарне значення у вигляді MFI,
порівнювали з одиницею і будували графічні залежності
цього показника на різних режимах зварювання від
відстані до осі точки торкання електродів машини
МТ-2202. Таким чином, кратність перевищення MFI
показує, у скільки разів повинна бути скорочена
тривалість виконання зварювання оператором протягом
робочої зміни згідно з установленими нормами, або –
необхідний ступінь його екранування.
Режими при точковому зварюванні можна вважати
досить різноманітними з огляду на отримувані спектри
МП, що мають значний вплив на його склад залежно від
кількості імпульсів у пачці і кількості пачок (до трьох:
підігрівальний, зварювальний і відпалювальний). Ще
більш значимим фактором, що визначає амплітуди
гармонік спектра МП, є величина зварювального струму,
тобто показники потужності режиму обумовлені ступенем
регулювання зварювального трансформатора. Фазове
регулювання тиристорних контакторів зварювального
струму має значний вплив на магнітну обстановку в
робочій зоні і призводить до її різкого погіршення. У
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цьому випадку спектр МП зміщується вправо з основною
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гармонічною складовою 100 Гц.

Рисунок 2 – Спектрограма МП контактного точкового зварювання
На рисунку 3 представлено сумарне значення рівнів
МП у вигляді залежностей MFI від відстані до осі точки
торкання електродів зварювальної машини МТ-2202 і
параметрів режиму зварювання на робочому місці
оператора контактного зварювання. Так, крива 1,
отримана при зварюванні однією пачкою з 10
синусоїдальних повнофазних імпульсів зварювального
струму частотою 50 Гц з модуляцією переднього та задніх
фронтів (по одному напівперіоду) на 1-му (мінімальному)

ступені трансформатора; 2 – те ж саме на 4-му
(максимальному) ступені потужності (від 1 до 4 ступеня).
З графіків видно, що для режиму, який розглядаємо,
можливі значення MFI на відстані від осі точки торкання
електродів L=200 мм за формулою (3) перевищують
одиницю (пряма 7) і мають проміжні значення. На
відстані L=400 мм ці значення не перевищують
допустимих. Зазначимо, що при зменшенні тривалості
пачки імпульсів MFI збільшується.

Рисунок 3 – Залежність показника рівня МП MFI від відстані L до осі точки торкання електродів машини контактного
зварювання на різних режимах (опис режимів зварювання наведено в тексті статті)
Результати досліджень показали, що встановлення
кута фазового регулювання нагрівання α=45° (крива 3) на
відстані L=200 мм призводить до збільшення MFI в 1,6
раза у порівнянні з режимом 1 (1-й ступінь потужності)
на відстані L=400 мм  у 3 рази, що відповідає режиму
зварювання повнофазними імпульсами на 4-му ступені
потужності, а для відстані L=600 мм MFI перевищує
допустиме значення. Зварювання на режимі α=90°
(крива 4 на 3-му і 4-му ступенях потужності) результат
аналогічний попередньому з деяким збільшенням
значень MFI. Це пояснюється тим, що зі збільшенням
кута
фазового
регулювання
зростає
величина
зварювального струму, що і призводить до підвищення
MFI.
Як видно з графіка, збільшення кута фазового
регулювання α=120° (крива 5) та α=140° (крива 6) при
зварюванні на 4-му ступені потужності призводить до
подальшого збільшення MFI. На відстані L=200 мм
величина MFI нижча, ніж для 4-го контрольного ступеня
режиму зварювання (крива 2), при L=400 мм  перевищує
значення контрольного режиму для 1-го ступеня
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регулювання в 4–5 раз, а при L=600 мм  2–3 рази для 4-го
ступеня регулювання і приблизно у 2 рази перевищує
допустиме значення.
3. Обговорення результатів
У результаті обробки отриманих експериментальних
залежностей MFI від відстані до осі торкання
зварювальних електродів та режиму зварювання методом
множинної регресії за допомогою програми Microsoft
Office Excel 2007 були отримані відповідні рівняння для
різних режимів зварювання на машинах контактного
зварювання. Регресійний аналіз отриманих кривих показав,
що ці залежності у загальному випадку відповідають
функціям
(4)
P  K L2,53,82 ,
де Р – MFI, К – коефіцієнт пропорційності, L – відстань від
машини до точки вимірювання.
Тобто, отримані графічні залежності близькі до
обернено пропорційних кубічних, що свідчить про
подібність магнітних полів, які виникають при
контактному точковому зварюванні, до типових ідеальних
МП.
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Виконані дослідження показали, що будь-які зміни
режиму зварювання, в порівнянні з режимом зварювання
однією пачкою повнофазних імпульсів зварювального
струму, призводить до збільшення MFI на робочому
місці оператора контактного зварювання, яке за певних
умов (залежно від режиму зварювання та відстані до
джерела МП) може перевищувати одиницю ( 1) як
нормативне значення.
Висновки
1. Уперше виконано експериментальні дослідження
залежності напруженостей полічастотного магнітного
поля (МП), що створюється типовою машиною
контактного точкового зварювання МТ-2202, від відстані
до точки зварювання.
2. Запропоновано методичні підходи до кількісного
оцінювання впливу МП на організм зварника. Отримані
результати досліджень дозволили визначити рівні МП в
усіх нормованих діапазонах частот і, таким чином,
урахувати вплив кожного з них на загальний рівень МП.
Запропоновано новий узагальнений показник рівня МП 
MFI, що дає підставу для його використання як основи
методології оцінювання впливу МП на організм людини.
3. Застосування
запропонованої
методології
дозволило встановити такі закономірності:
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- показано, що при контактному точковому зварюванні
в робочій зоні генерується МП з гармонічними складовими
в діапазонах частот 5–50 та 50–1000 Гц, які можуть
перевищувати їх гранично допустимі рівні, що відповідно
призводить до підвищення показника MFI;
- встановлено, що будь-які зміни режиму контактного
точкового зварювання, в порівнянні з режимом зварювання
однією пачкою повнофазних імпульсів зварювального
струму, призводять до підвищення MFI більше гранично
допустимого рівня на відстані до 800–1000 мм від осі
точки торкання електродів зварювальної машини;
модулювання переднього та заднього фронтів імпульсу дає
можливість знизити MFI, а збільшення кута фазового
регулювання режиму нагрівання підвищує його рівень.
Висловлення вдячності.
Автор висловлює подяку співробітникам Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона за надану можливість
проведення
експериментальних
досліджень
у
лабораторних умовах інституту.
Конфлікт інтересів
У автора немає потенційних конфліктів інтересів,
пов’язаних з цим дослідженням.
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О. Левченко
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПОЛИЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ СВАРЩИКА
Цель этой работы – создание методологии определения общего уровня поличастотного магнитного поля (МП) в рабочей зоне сварщика
путем исследования зависимостей напряженностей его отдельных гармонических составляющих от электрической характеристики
источника МП и режимов сварки. Исследование зависимостей уровней МП от технологических параметров работы машины контактной
сварки и расстояния до нее осуществляли в широком частотном диапазоне их действия. Для экспериментальных исследований
напряженности МП и их спектральных диапазонов частот использовали индукционный датчик магнитного поля и цифровой
запоминающий осциллограф с функцией быстрого преобразования Фурье. На основе анализа полученных осциллограмм и спектрограмм
МП установлена форма и величина сигналов напряженности МП в различных частотных диапазонах. Поскольку для поличастотных МП
невозможно количественно оценить его общий уровень, учитывая одновременно все гармонические составляющие МП, был предложен
обобщенный показатель уровня магнитного поля MFI (magnetic field indicator), что стало основой для его использования в качестве
методологии оценки влияния МП на организм человека. Применение предложенной методологии позволило установить, что при
контактной точечной сварке в рабочей зоне генерируется МП с гармоничными составляющими в диапазонах частот 5–50 и 50–1000 Гц,
которые могут превышать их предельно допустимые уровни, что соответственно приводит к повышению показателя MFI. Установлено, что
любые изменения режима контактной точечной сварки, по сравнению с режимом сварки одной пачкой полнофазных импульсов сварочного
тока, приводят к повышению MFI больше предельно допустимого уровня на расстоянии до 800–1000 мм от оси точки касания электродов
сварочной машины. Также моделирование переднего и заднего фронтов импульса позволяет снизить MFI, а увеличение угла фазового
регулирования режима нагрева повышает его уровень. Предложенная методология может быть универсальной как для гигиенического
оценки электромагнитной обстановки при дуговой сварке, так и для другого электрического оборудования. Разработанная методология
позволяет оценивать общее воздействие поличастотных МП на организм человека. Она базируется на известных законах электродинамики
с использованием нового обобщенного показателя  уровня магнитного поля MFI.
Ключевые слова: контактная сварка, магнитное поле, осциллограмма, спектрограмма, режим сварки, показатель уровня магнитного поля
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Цитувати як: Ченчевой, В., Данова, К., Ченчева, О., Перекрест, А., Григор’єва, Д. (2020). Наукове обґрунтування оптимізації
гідроаероінного складу повітря у громадських приміщеннях для осіб із особливими потребами. Проблеми охорони праці в Україні, 36(4), 8–
15.
Метою цієї роботи є наукове обґрунтування та оптимізація гідроаероіонного складу повітря у громадських приміщеннях задля створення
безпечних умов життєдіяльності та праці людей з особливими потребами шляхом використання сучасного ультразвукового іонізатора.
Вимірювання здійснювалися розробленою методикою за допомогою лічильника аероіонів «Сапфір 3К» та з використанням
термоанемометра TM-4001. Для виконання аналізу даних експериментальних досліджень використано методику математичного планування
експерименту за схемою ротатабельного центрального композиційного планування (РЦКП). В основі цієї схеми лежить регресійний аналіз,
який включає метод найменших квадратів і статистичну обробку даних. Досліджено можливість використання для процесу
гідроаероіонізації приміщень, де знаходяться люди з особливими потребами, сольових розчинів різного ступеня концентрації для
збільшення концентрації негативних іонів. Аналіз експериментальних даних довів, що збільшення концентрації сольових розчинів веде до
зниження інтенсивності утворення гідроаероіонів у приміщенні. Це дозволяє стверджувати, що мінімізація мінералізації води дозволить
отримати більш оптимальну концентрацію гідроаероіонів при штучній іонізації приміщення, де перебувають люди з вадами здоров’я.
Математична обробка отриманих даних дозволила встановити спільний вплив відстані до ультразвукового генератора аероіонів на
концентрації позитивних та негативних аеронів при використанні сольових розчинів різного ступеня концентрації. Отриманий результат
може бути застосований при проектуванні та розробленні системи управління ультразвуковим генератором аерофонів з метою створення
максимально комфортного якісного іонізованого повітря в приміщеннях, де перебувають люди з вадами здоров’я. Синтезовано регресійні
моделі концентрацій гідроаероіонів, які описують взаємозв’язок швидкості руху повітря у приміщенні та відстані до ультразвукового
генератора аероіонів при штучній іонізації приміщень для осіб з особливими потребами. Адекватність моделей перевірено за коефіцієнтом
детермінації, який доводить високий рівень зв’язку коефіцієнтів системи.
Ключові слова: концентрація аероіонів, іонізація повітря, якість повітря, ультразвукова іонізація, виробниче приміщення, показники
повітря, особи з особливими потребами, мінералізація.
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The purpose of this work is scientific substantiation and optimization of hydroaeroionic composition of air in public places to create safe living and
working conditions for people with special needs using a modern ultrasonic ionizer. Measurements were performed by the developed method using an
air saion counter "Sapphire 3K" and using a thermoanemometer TM-4001. To perform the analysis of experimental research data, the method of
mathematical planning of the experiment according to the scheme of rotatable central composite planning (RCCP) was used, which is based on
regression analysis. The possibility of using for the process of hydroaeroionization of premises where there are people with special needs of saline
solutions of different degrees of concentration to increase the concentration of negative ions has been investigated. Analysis of experimental data
showed that increasing the concentration of saline solutions leads to a decrease in the intensity of formation of hydroaeroions in the room. Minimizing
the mineralization of water will allow you to get the optimal concentration of hydroaeroions with artificial ionization of the room where people with
disabilities are. Mathematical processing of the obtained data allowed to establish the combined effect of indoor air velocity (v) and distance to UGA
(s) on the concentration of positive and negative aerons when using mineralized water of different degrees of concentration. The obtained result can
be applied at designing and development of control system of the ultrasonic generator of air ions for the purpose of creation of the most comfortable
high-quality ionized air in rooms where there are persons with special needs.: Synthesized regression models of concentrations of hydroaeroions,
which describe the relationship between the velocity of air in the room and the distance to the ultrasonic generator of air ions during artificial
ionization of rooms for people with special needs. The adequacy of the models is checked by the coefficient of determination, which proves the high
level of correlation of the system coefficients.
Keywords: concentration of air ions, air ionization, air quality, ultrasonic ionization, production room, air indicators, persons with special needs,
mineralization.
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1. Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень і публікацій.
Конституція України та Міжнародна Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод
наголошують, що людина, її життя, здоров'я, безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Розвиток сучасного суспільства характеризується появою
нових викликів, що потребує реалізації інноваційних
підходів у забезпеченні безпеки та подоланні шкідливого
й небезпечного впливу фізичних, хімічних, біологічних
та інших чинників середовища проживання людини,
зокрема шляхом розробки систем ефективного
управління параметрами повітряного середовища.
Параметри повітряного простору у громадських
будинках промислового, соціально-культурного та
іншого
призначення
характеризуються
різними
об’ємними, мікрокліматичними чинниками, газовим
складом повітря, кількістю людей та характером
виконуваних робіт. Створення та підтримка параметрів
внутрішнього середовища в нормованих межах є
найважливішим з позиції гігієни та безпеки людини. У
випадку наявності загрози життю та здоров’ю людей
(пожежа, COVID-19 чи інший вид біологічної небезпеки)
параметри повітряного середовища є критично
важливими для життя й здоров’я, зокрема, для уразливих
верств населення, а саме осіб із інвалідністю, похилого
віку та ін.
Прикладом громадської будівлі, де мають бути
забезпечені особливі параметри повітряного середовища,
є заклади освіти. За сучасних тенденцій щодо створення
інклюзивного
освітнього
середовища
організація
комфортного та безпечного перебування учасників
освітнього процесу із особливими потребами є
актуальним завданням.
В Україні досі не прийнято жодних нормативних
документів чи рекомендацій, які б встановлювали
оптимальні та допустимі рівні параметрів мікроклімату та
інших факторів для осіб із інвалідністю залежно від
функціонального стану організму. Так, наприклад,
державні будівельні норми ДБН В.2.2-3:2012 «Будинки і
споруди. Заклади освіти» не встановлюють окремих вимог
до стану повітряного середовища учнів і студентів із
обмеженими можливостями, хоча у документі є окремий
підрозділ щодо організації інклюзивного навчання.
Фахівці медико-соціальної експертної комісії за
результатами обстеження стану здоров’я особи із стійкими
функціональними порушеннями організму можуть
надавати лише загальні рекомендації щодо умов
перебування та обмежень впливу факторів зовнішнього
середовища на осіб із з особливими потребами, що є
недостатнім для формування ефективної системи
управління станом повітряного середовища. Крім того,
особи із особливими потребами, залежно від стану
здоров’я та причин, що призвели до такого стану, мають
різні потреби щодо умов перебування. Враховуючи це,
необхідно приділяти велику увагу питанню організації
регульованого повітряного середовища для того, щоб
задовольнити особливі потреби цих учасників освітнього
процесу.
Одним із основних параметрів повітряного
середовища, якій необхідно підтримувати в нормованих
межах є аероіонний склад [1]. Негативні аероіони
викликають важливі фізіологічні зміни, що є вкрай
важливо для осіб з особливими потребами та людей з
хронічними захворюваннями органів дихання, позитивно
впливаючи на організм в цілому. А саме вони
нормалізують артеріальний тиск; поглиблюють дихання;
підвищують апетит і покращують процеси травлення;
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знижують швидкість осідання еритроцитів; підвищують
електричний потенціал тканин, знижують рівень вільних
радикалів в них; стимулюють метаболічні процеси в
організмі, знижують концентрацію цукру і холестерину в
крові; підвищують активність гена-регенератора, сприяють
уповільненню процесів старіння в організмі; гальмують
зростання мікробів у поживних середовищах та ін. [2].
Крім того, враховуючи позитивний вплив аероіонів на
психологічний стан людини, оптимізація параметрів
повітряного середовища за фактором аероіонізації для осіб
із інвалідністю є особливо важливою, оскільки знижує
ймовірність настання депресивних станів, підвищує
розумову працездатність та ефективність діяльності [3].
Для осіб із особливими потребами та людей, що мають
хронічні захворювання органів дихання, бажано
впровадити
«персональну
аероіонізацію»,
яка
б
забезпечувала
подачу
оптимальної
концентрації
негативних аероіонів безпосередньо в зони дихання.
Тому актуальною проблемою є розроблення науковометодичних
підходів
до
аналізу,
оцінювання,
прогнозування та оптимізації аероінного складу повітря в
приміщеннях з метою комфортного та безпечного
перебування людей з особливими потребами. Виходячи з
цього метою роботи є наукове обґрунтування та
оптимізація
гідроаероіонного
складу
повітря
у
громадських приміщеннях задля створення безпечних умов
життєдіяльності та праці людей з особливими потребами
шляхом
використання
сучасного
ультразвукового
іонізатора.
2. Постановка завдання та його вирішення
Матеріали
та
методи
дослідження,
які
використовувалися при вирішенні поставлених завдань.
Вимірювання здійснювалися розробленою методикою за
допомогою лічильника аероіонів «Сапфір 3К» та з
використанням термоанемометра TM-4001. Для виконання
аналізу даних експериментальних досліджень було
використано
методику
математичного
планування
експерименту за схемою ротатабельного центрального
композиційного планування (РЦКП), в основі якої лежить
регресійний аналіз, який включає метод найменших
квадратів та статистичну обробку даних.
На кількість аероіонів у приміщеннях за штучно
створених умов праці впливає комплекс чинників. Серед
них до фізичних чинників належать температура, вологість
повітря і швидкість його руху у приміщенні. Вплив
хімічних чинників формується присутністю людей і
концентраціями дрібнодисперсного пилу та газових домішок
у повітрі.
Для загального уявлення про зміни концентрації аероіонів
протягом дня виконано натурні вимірювання у приміщеннях
Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського (Україна) однакової площі з однаковим
комп’ютерним навантаженням за різних внутрішніх і
зовнішніх чинників (таблиці 1, 2). При цьому для людей з
обмеженими можливостями здоров'я (ОВЗ) створюються
спеціальні умови, а саме – планування навчальних приміщень,
в яких проводились дослідження, передбачають проведення
інклюзивного навчання.
Вимірювання концентрацій аероіонів обох полярностей
виконувались повіреним лічильником аероіонів «Сапфір
3К». Враховуючи його велику паспортну похибку
вимірювань, проводилися серії з 24 вимірювань з
обробкою даних за методикою, наведеною у [4], що
забезпечувало максимальну достовірність отриманих
результатів.
Проведено експериментальні дослідження за межами
приміщень (вулиця), у комп’ютерному класі (протягом
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Це
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необхідністю визначення впливу мікрокліматичних
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показників навчальних приміщень
аероіонів протягом навчальної зміни.

на

концентрації

Таблиця 1 – Зміна концентрацій аероіонів у комп’ютерному класі
Концентрація аероіонів, см-3

№
п/п

Час

1
2
3
4

До початку занять
Після 1 пари
Після 2пари
Після 3 пари

n+

n-

Температура,
°
С

580
500
350
300

400
280
260
240

20
22
22
23

Відносна
вологість
повітря, %
60
62
58
56

Таблиця 2 – Зміна концентрацій аероіонів у навчальній аудиторії
Концентрація аероіонів, см-3

№
п/п

Час

1
2
3
4

До початку занять
Після 1 пари
Після 2пари
Після 3 пари

n+

n-

Температура,
°
С

900
550
380
300

520
300
350
250

19
20
21
22

Дані, наведені у таблиці 2, свідчать, що в усіх
випадках концентрації аероіонів за нормативними
показниками кількості аероінів і показником полярності
не відповідають санітарним нормам навіть для осіб без
стійких функціональних змін у стані здоров’я [1].
Коефіцієнт полярності (відношення різниці концентрацій
позитивних та негативних іонів до їх суми) коливається
від 0,1 до 0,5; у той час як за нормативом має бути – 0,2
для мінімально допустимих концентрацій та 0,5–0,7 – для
оптимальних.
Аналіз багатьох серій вимірювань (таблиці 1, 2) не
виявив прямого зв’язку концентрацій аероіонів з якимось
переважним чинником іонізації (деіонізації) повітря.
Для отримання штучно іонізованого повітря
застосовують методи, засновані на різних фізичних
процесах [5]: взаємодія іонізуючих випромінювачів і УФ
випромінювачів з повітряною середою; фотоелектричний
та балоелектричний ефекти; теплова іонізація поверхні
речовин при нагріванні; електричні розряди в повітрі.
Розроблено широкий клас генераторів аероіонів (ГАІ)
(аероіонізаторів): ГАІ на основі радіоактивних ізотопів;
гідродинамічні аероіонізатори; генератори аероіонів із
використанням
УФ-випромінювання
УФвипромінювання
і
фотоефекту;
термоелектронні
генератори аероіонів; електричні (коронні) ГАІ.
Для використання в якості «персонального
аероіонізатора» для осіб із особливими потребами було
обрано малогабаритний ультразвуковий генератор
аероіонів (УЗГА) [6], який за рахунок ультразвукової
кавітації води [7] і балоелектричного ефекту забезпечує
аероіонізацію повітря відповідно до нормативних
показників. Зауважимо, що найбільш важливим для осіб
із інвалідністю та хронічними захворюваннями органів
дихання є те, що в повітрі не створюється озон, оксиди
азоту та інші шкідливі домішки.
Необхідно провести декілька натурних досліджень
визначення складу води (ступінь мінералізації), задля
отримання
максимальної
кількості
негативних
гідроаероіонов.
На першому етапі для проведення експерименту була
обрана мінералізована вода, до хімічного складу якої

10

Відносна
вологість
повітря, %
55
58
60
55

входять позитивні (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) і негативні (Cl–,
SO42–, HCO3–) іони різної концентрації (рис. 1, а, б).
Обговорення результатів
Аналіз отриманих експериментальних даних (рис. 1, а,
б) свідчить, що концентрація негативних і позитивних
аероінів зі збільшенням мінералізації води з 1,1 до 4,4 % на
відстані 0,3 м від УГА зменшується майже вдвічі
порівняно з фоновою концентрацією (без обробки
ультразвуком – точка «0»). Зі зростанням відстані до 0,6 м
концентрація
позитивних
аероіонів
поступово
збільшується практично до фонових значень. Картина
зміни концентрацій для негативних аероіонів дещо інша: зі
зміною мінералізації води від 1,1 до 3,3 % спостерігається
стрімке зниження концентрацій – від 650 до 250–350 см–3,
але за концентрації водного розчину 4,4 % характер кривих
практично однаковий як для негативних, так і для
позитивних аероіонів.
З метою дослідження процесу зміни концентрації
аероіонів у приміщенні під впливом різних чинників було
виконано планування експерименту, яке дозволяє
варіювати різні фактори і отримувати кількісні оцінки
ефектів їх взаємодії. Для цього використовували метод
центрального композиційного рототабельного планування
повного факторного експерименту ПФЕ–22 із зірковими
точками.
Відповідно до програми досліджень, яка передбачає
вивчення процесу зміни концентрації аероіонов шляхом
побудови його математичних моделей, були проведені
експериментальні дослідження згідно з методикою
планування багатофакторного експерименту.
Основні рівні варіювання факторів та границі області
дослідження вибрані за результатами попередніх
експериментів і на основі апріорної інформації. При
проведенні центрального композиційного ротатабельного
планування (таблиця 3) критерієм оцінки впливу обраних
факторів були концентрація негативних (C–) і позитивних
(C+) аеронів.
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а

б
Рисунок 1 – Зміна концентрації аероіонів відносно відстані при ультразвуковій обробці води різного ступеня мінералізації:
а – негативних (фон – n–=651 см–3); б – позитивних (фон – n+=1611 см–3).
Концентрація розчинів солоної води: 1–1,1 %; 2–2,2 %; 3–3,3 %; 4–4,4 %
Функція відгуку апроксимована поліномом другого порядку виду

y  x1 , ..., x k   b 0 

k

k

i 1

i , j 1
i j

 bi x i  

bij x i x j 

В якості основних факторів, що впливають на
концентрацію аероіонів у приміщеннях, вибрані: с –
концентрація розчинів солоної води, % та s – відстань до
ультразвукового генератора аероіонів (УЗГА), см.
У результаті статистичної обробки експериментальних
даних отримано рівняння регресії, що адекватно описує
залежність досліджуваної функції відгуку від обраних
факторів. Вплив кожного з варійованих факторів графічно

k



i , j ,u 1
i ju

biju x i x j x u 

k

 bii x i2  ...,
i 1

(1)

відображали у вигляді стандартизованої карти Парето і
графіка головних ефектів відгуку.
Стандартизована карта Парето, що зображена на
рисунку 2, дозволила встановити значущі чинники, що
впливають на величину концентрації негативних і
позитивних аероінів за планом експерименту (табл. 3).
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Таблиця 3 – Матриця планування і результати дослідів
№
п/п

c

s

C–

C+

c

s

C–

C+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
–1
+1
0
1,41421
0
–1
+1
–1,41421
0

0
–1
–1
1,41421
0
–1,41421
+1
+1
0
0

306,21
302
241
272,85
220,6
371,68
255,14
246,06
254,2
306,21

1110,8
1162
938
1335,4
923
1032,2
1438,6
1041,2
1310,9
1110,8

3,3
2,2
4,4
3,3
4,85563
3,3
2,2
4,4
1,74437
3,3

40,0
30,0
30,0
54,1421
40,0
25,8579
50,0
50,0
40,0
40,0

306,21
302
241
272,85
220,6
371,68
255,14
246,06
254,2
306,21

1110,8
1162
938
1335,4
923
1032,2
1438,6
1041,2
1310,9
1110,8

Карта Парето с тандартизованных эффектов; Перемен.:

C+

2 факторы, 1 Блоки; Ос таточн.SS=255,4512
ЗП

C+

-25,8808

(1)c(L)

17,88666

(2)s (L)

1Lна2L

-5,42457

4,701324

s (К)

c(К)

,2299157

p=,05
Оценка эффекта (абс олютное значение)

а
Карта Парето с тандартизованных эффектов; Перемен.:

C-

2 факторы, 1 Блоки; Ос таточн.SS=475,6907
ЗП

C-

-4,2007

c(К)

-2,94326

(2)s (L)

-1,4478

(1)c(L)

1,190261

1Lна2L

s(К)

,4491683

p=,05
Оценка эффекта (абс олютное значение)

б
Рисунок 2 – Карта Парето для концентрації негативних і позитивних аероінів за планом експерименту № 1
Перетин стандартизованих ефектів вертикальною
лінією, яка представляє собою 95%-відсоткову довірчу
ймовірність, означає, що вплив факторів на функцію
відгуку є статично значущим.

12

Вплив факторів за ступенем значущості розподілився
в такому порядку (рисунок 2, а): найбільший ефект на
рівень
концентрації
позитивних
аеронів
надає
концентрація розчинів солоної води, причому знак
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«мінус» на карті Парето вказує на зменшення
концентрації
аеронів
при
збільшенні
фактора.
Найістотніший ефект з парних взаємодій на рівень
концентрації позитивних аеронів виявляє квадратична
взаємодія відстані до УЗГА. Всі вони мають статистично
значущі ефекти, на що вказує перетин стовпців
вертикальною лінією, яка представляє 95 % тест для
визначення значущості.
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На карті Парето (рисунок 2, б) добре видно, що
найбільш
істотний вплив на величину концентрації негативних
аеронів чине відстань до УЗГА. Найістотніше з парних
взаємодій на рівень концентрації негативних аеронів має
квадратична взаємодія концентрації розчинів солоної
води.
У результаті статистичної обробки експериментальних
даних отримано рівняння регресії:
2
2
(2)

C   273,899  176,383c  9,82912 s  35, 414c  1,18cs  0, 0458191s

C   1202,82  15, 3099c  5, 00271s  1, 42041c 2  3, 94091cs  0, 351439 s 2
Працездатність моделі (2) та (3) підтверджується
високим коефіцієнтом детермінації R2, що дорівнює
90,005 % для С– та 99,6187 % для С+.
Значення коефіцієнтів моделей визначено за
допомогою P-рівня і наведено на стандартизованих
Парето-картах (рисунок 2).
За результатами реалізації плану експерименту для
наочного відображення впливу всіх розглянутих факторів
на відгук були побудовані поверхні відгуку величини
концентрації позитивних і негативних аеронів та їх
двовимірні перерізи (рисунки 3, 4), що показують
величину впливу факторів на значення відгуку.
На рис. 3 наведено тривимірний графік залежності
З

(3)

концентрації позитивних аеронів від концентрації
розчинів солоної води (с) та відстані до УЗГА (s). Яскраво
виражена прямо пропорційна в межах факторного
простору залежність показує, що зі збільшенням
концентрації розчинів солоної води концентрація
позитивних аеронів спадає. При збільшенні відстані до
УЗГА концентрація позитивних аеронів, навпаки, зростає.
На рисунку 4 наведено тривимірний графік залежності
концентрації негативних аеронів від концентрації
розчинів солоної води та відстані до УЗГА. Характер цієї
гіперповерхні суттєво відрізняється від попередньої
нелінійністю з тенденцією до екстремуму–максимуму в
межах факторного простору.
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Рисунок 3 – Поверхня відгуку та її двовимірний перетин
(залежність концентрації позитивних аеронів від
концентрації розчинів солоної води (с) та відстані
до УЗГА (s))

Рисунок 4 – Поверхня відгуку та її двовимірний перетин
(залежність концентрації негативних аеронів від
концентрації розчинів солоної води (с) та відстані
до УЗГА (s))

У зв’язку з тим, що зі зміною мінералізації води від 1,1
до 4,4 % спостерігається стрімке зниження концентрацій
негативних
гідроаероінів,
виникла
необхідність
проведення додаткових експериментів та встановлення
закономірностей зміни концентрації гідроаероіонів
залежно від відстані до ультразвукового генератора
аероіонів з використанням дистильованої води, що, згідно
з проведеними натурними випробуваннями, є найбільш
ефективним.

відповідають чинним санітарним нормам щодо стану
повітряного середовища навіть для осіб без особливих
потреб, що потребує розроблення та впровадження
комплексу заходів з нормалізації концентрацій аероіонів в
умовах їх складної динаміки з урахуванням чинників
іонізації (деіонізації).
Для
підвищення
якості
повітря
доцільно
забезпечувати його персональну аероіонізацію з
подальшою індивідуальною подачею в зону дихання
кожної людини з використанням ультразвукового
генератора аероіонів.
Із застосуванням повного факторного планування
експерименту на основі центрального композиційного

Висновки
Концентрації аероінів у навчальних приміщеннях, які
призначені для інклюзивного навчання, незадовільні та не
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ротатабельного плану другого порядку одержано
статистичні математичні моделі впливу концентраціі
розчинів солоної води, відстані до ультразвукового
генератора аероіонів (УГА) та швидкості руху повітря у
приміщенні на величину концентрації позитивних та
негативних аеронів, що представлені поліномами другого
порядку. При цьому встановлено, що найбільш
значимими факторами є концентрація розчинів солоної
води та швидкість руху повітря у приміщенні.
Наступною за значимістю є відстань до УЗГА.
Тривимірний графік залежності концентрації негативних
аеронів від концентрації розчинів солоної води та відстані
до УЗГА характеризується нелінійністю з тенденцією до
екстремуму-максимуму в межах факторного простору.
Аналіз експериментальних даних довів, що для
поліпшення
якості
аероіонного
складу
повітря
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виробничих приміщень пропонується використання
демінералізованої води зі сполучною дією ультразвуку та
балоелектричного ефекту, оскільки утворення негативних
аероіонів за таких умов відбувається більш інтенсивно,
що сприяє поліпшенню санітарно-гігієнічних умов
перебування осіб із особливими потребами у громадських
будівлях, зокрема, у навчальних закладах.
Висловлення вдячності.
Автори вдячні адміністрації університетів, які вони
представляють, за надання можливості проведення
дослідження.
Конфлікт інтересів.
У жодного з авторів немає потенційних конфліктів
інтересів, пов’язаних з цим дослідженням.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОАЕРОИННОГО СОСТАВА ВОЗДУХА В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Целью этой работы является научное обоснование и оптимизация гидроаэроионного состава воздуха в общественных местах для
создания безопасных условий жизнедеятельности и труда людей с особыми потребностями с использованием современного
ультразвукового ионизатора. Измерения проводились по разработанной методике с помощью счетчика аэроионов «Сапфир 3К» и с
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использованием термоанемометра TM-4001. Для выполнения анализа данных экспериментальных исследований была использована
методика математического планирования эксперимента по схеме ротатабельного центрального композиционного планирования (РЦКП), в
основе которой лежит регрессионный анализ. Исследована возможность использования для процесса гидроаэроионизации помещений, в
которых находятся люди с особыми потребностями, солевых растворов разной степени концентрации для увеличения концентрации
отрицательных ионов. Анализ экспериментальных данных показал, что увеличение концентрации солевых растворов приводит к снижению
интенсивности образования гидроаэроионов в помещении. Минимизация минерализации воды позволит получить оптимальную
концентрацию гидроаэроионов при искусственной ионизации помещения, где находятся люди с проблемами здоровья. Математическая
обработка полученных данных позволила установить общее влияние скорости движения воздуха в помещении и расстояния до
ультразвукового генератора аэроионов на концентрации положительных и отрицательных аэронов при использовании минерализованной
воды разной степени концентрации. Полученный результат может быть применен при проектировании и разработке системы управления
ультразвуковым генератором аэроионов с целью создания максимально комфортного качественного ионизированного воздуха в
помещениях, где находятся лица с особыми потребностями. Синтезированы регрессионные модели концентраций гидроаэроионов,
описывающие взаимосвязь скорости движения воздуха в помещении и расстояния до ультразвукового генератора аэроионов при
искусственной ионизации помещений для лиц с особыми потребностями. Адекватность моделей проверена по коэффициенту
детерминации, который доказывает высокий уровень связи коэффициентов системы.
Ключевые слова: концентрация аэроионов, ионизация воздуха, качество воздуха, ультразвуковая ионизация, производственное
помещение, показатели воздуха, лица с особыми потребностями, минерализация.
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Цитувати як: Губачов, О., Сукач, С., Цибульник, Н., Головач, Л., Варісова, В. (2020). Психолого-педагогічні принципи забезпечення
фахової підготовки студентів спеціальності 263 − «Цивільна безпека». Проблеми охорони праці в Україні, 36(4), 16–22.
Мета роботи – виокремлення групи психолого-педагогічних принципів фахової підготовки студентів спеціальності 263 − «Цивільна
безпека», обґрунтування їх реалізації через специфіку відбору змісту, форм, методів і засобів організації навчального процесу в умовах
університету. Для дослідження проблеми педагогічного, дидактичного, психологічного, соціального забезпечення реалізації принципів
фахової підготовки студентів спеціальності 263 − «Цивільна безпека» було визначено такі групи принципів як загальнодидактичні та
принципи професійної підготовки студентів (поєднання професійної та фундаментальної підготовки; професійної спрямованості
загальноосвітніх і загальнотехнічних дисциплін; систематичності та послідовності викладу змісту професійної підготовки; оптимального
співвідношення індивідуального, особистісного і професійного розвитку; гуманізації та гуманітаризації професійної підготовки).
Обґрунтовано проблеми формування змісту фахової підготовки, добору форм і методів роботи зі студентами у світлі реалізації принципів
професійного навчання: елементи бінарного навчання, реалізація навчальних дисциплін за вибором студента, залучення фахівців
профільних організацій регіону, практична підготовка на базі профільних підприємств. Досліджені психолого-педагогічні принципи
професійної підготовки студентів спеціальності 263 – «Цивільна безпека» є універсальними для фахової підготовки в умовах сучасного
вітчизняного університету. Запропонована методика відбору змісту, форм, методів і засобів організації навчального процесу, яка
забезпечується сукупністю загальнодидактичних принципів і принципів професійного навчання може служити універсальною моделлю
для фахової підготовки студентів в умовах університету.
Ключові слова: загальнодидактичні принципи, принципи професійного навчання, фахова підготовка студентів, вибір змісту навчання,
особистісно орієнтований підхід, професійні компетенції, індивідуальний відбір змісту навчання.
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professional training for students of speciality 263 – "Civil security". Labour Protection Problems in Ukraine, 36(4), 16–22.
The purpose of this work is аnalysing, emphasizing a range of psychological and pedagogical principles of professional training for students
majoring in program subject area 263 – "Civil Security", substantiating their implementation through the specifics of the content, forms, methods
and means of organizing the educational process in the university. To study the problem of pedagogical, didactic, psychological, social support for
providing the principles of professional training for students majoring in Speciality 263 – "Civil Security" such groups of principles have been
identified as general didactic ones and principles of student professional training (combination professional and fundamental training; professional
direction of comprehensive and basic engineering disciplines; systematic and consistent presentation of professional curriculum content; optimal
ratio of individual, personal and professional development; humanization and humanitarization of professional training). The grounds are provided to
the problems of shaping the curriculum content of professional training, selecting forms and methods of working with students in the light of
implementing principles of professional training: elements of binary education, students’ elective courses, involvement of specialists from the
relevant companies of the region, practical training at core enterprises. The studied psychological and pedagogical principles of professional training
for students majoring in 263 – "Civil Security" are universal for professional training in a modern domestic university. The proposed methodology
for selecting the content, forms, methods and means of organizing the educational process, which is provided by a combination of general didactic
principles and principles of vocational training, can serve as a universal model for professional training of students in the university.
Keywords: general didactic principles, professional training principles, professional training for students, choice of curriculum content, learnercentered approach, professional competencies, individual selection of curriculum content.

1. Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень і публікацій.
Підготовка фахівців, адекватних вимогам сучасного
ринку праці, є нагальною проблемою фахової підготовки
студентів в умовах українського університету. Стратегія
закладів вищої освіти передбачає забезпечення організації
такого освітнього процесу в університеті, який би був
спрямований на здобуття студентами якісної вищої освіти
і на створення нових знань, умінь і навичок, що
забезпечують формування професійних компетентностей
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відповідно до європейських стандартів вищої освіти.
Процес фахової підготовки майбутніх спеціалістів
вимагає
відповідного
дидактичного
забезпечення.
Важливу роль тут відіграє педагогічне, дидактичне,
психологічне,
соціальне
забезпечення
реалізації
принципів професійного навчання. Тому актуальної
проблемою є обґрунтування та реалізація психологопедагогічних принципів фахової підготовки студентів
спеціальності 263 − «Цивільна безпека»: формування
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змісту, форм, методів і засобів та організація навчальновиховного процесу.
У процесі фахової підготовки студентів спеціальності
263 − «Цивільна безпека» у майбутніх спеціалістів
формуються і розвиваються загальні та професійні знання,
компетентності, здібності, які необхідні для подальшої
професійної діяльності. Організація такої професійної
підготовки потребує врахування необхідних педагогічних
умов, побудови її на засадах відповідних закономірностей
і положень теорії навчання – психолого-педагогічних
принципів фахової підготовки в умовах сучасного
вітчизняного університету.
Науковцями досліджено та виокремлено цілу низку
дидактичних,
психолого-педагогічних,
соціальнопедагогічних принципів фахової підготовки спеціалістів:
формування та реалізації змісту професійного навчання
(С. У. Гончаренко
О. І. Губачов,
В. Г. Кремень,
О. Я. Савченко, С. О. Сисоєва, А. І. Субетто) [2, 3, 5, 6, 7,
11], організації навчального процесу (Ю. В Вінтюк,
С. Г. Дегтярьова, А. Ф. Литвин, О. М. Новіков) [1, 3, 4, 6,
10], взаємодії у системах «педагог-студент», «студентстудент» (М. С. Коваль, І. М. Матійків, О. М. Новіков,
С. О. Сисоєва [3, 4, 6, 10]), урахування психологічних і
соціальних
аспектів
навчання
(Г. П. Васянович,
Д. С. Дегтярьова, І. С. Коваль, М. М. Козяр, О. М. Кокун,
О. В. Повстін, Л. А. Руденко) [1, 4, 7, 8, 9, 10].
Педагогічна наука визначає дидактичні принципи як
«базисне теоретичне положення дидактики, практична
реалізація якого в системі дидактичних принципів
забезпечує ефективність процесу навчання» [7].
Дидактичні принципи розглядаються як «система
дидактичних вимог до різних сторін педагогічного
процесу, дотримання яких забезпечує ефективність
навчання» [8]. Варто зазначити, що принципи є
ґрунтовними положеннями, на підставі яких здійснюється
формування змісту та організація процесу навчання.
Відомо, що загальнодидактичні принципи містять,
зокрема, принципи, які забезпечують формування змісту
навчання, методику процесу навчання, регламентують
педагогічну діяльність викладача та взаємодію системи
«педагог-студент». До основних дидактичних принципів
належать: принцип виховного характеру навчання;
принцип науковості в навчанні; принцип системності
навчання; принцип доступності та посильності навчання;
принцип зв’язку теорії з практикою; принцип свідомості й
активності студентів у навчанні; принцип систематичності
та послідовності; принцип урахування індивідуальних
особливостей студентів [7].
2. Постановка завдання та його вирішення
У процесі професійної підготовки студентів важливе
місце займає взаємодія викладачів і студентів, яка
забезпечує особистісний розвиток і професійне
становлення майбутніх спеціалістів в умовах сучасного
університету. Серед таких психолого-педагогічних
принципів
професійної
підготовки
спеціалістів
визначають, зокрема, такі: оптимального співвідношення
індивідуального, особистісного та професійного розвитку;
особистісно орієнтованого підходу; самоорганізації;
співробітництва;
гуманізації
та
гуманітаризації;
духовності; громадськості та патріотизму; створення
сприятливого середовища [1]. Розглянемо кожний з цих
принципів
у
ракурсі
психолого-педагогічного
забезпечення фахової підготовки студентів спеціальності
263 − «Цивільна безпека» на базі кафедри «Охорона праці,
цивільна та промислова безпека» (далі – кафедра ОПЦПБ)
Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського. Для досягнення поставленої
мети було визначено такі завдання: 1) дослідити аспекти
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забезпечення фахової підготовки студентів спеціальності
263 – «Цивільна безпека» (дидактичні, психологопедагогічні,
соціальні);
2) визначити
групу
загальнодидактичних принципів забезпечення фахової
підготовки в умовах університету; 3) виокремити групу
принципів професійної підготовки студентів.
Принцип
оптимального
співвідношення
індивідуального, особистісного та професійного розвитку
зумовлює процес самореалізації особистості. Своєю
чергою, індивідуальний розвиток визначається, зокрема,
особливостями спадковості, темпераменту, станом
фізичного та психічного здоров’я. Особистісний аспект
розвитку
зумовлюється
особливостями
інтелекту,
мотиваційної
сфери,
психологічних
настанов,
спрямованості
особистості
[11].
Спрямованість
особистості
являє
собою
систему
професійно
орієнтованих мотивів, домінуючих ідеалів, ціннісних
установ, ідеалів та орієнтацій. З метою розвитку системи
професійних мотивів та інтересів на кафедрі ОПЦПБ зі
студентами, починаючи з першого курсу, проводяться
бесіди про особливості майбутньої професійної
діяльності, анкетування «До якого типу професійної
діяльності ви схильні?», яку складено за Є. О. Климовим.
За допомогою цієї методики у студентів виявляються
спрямованість інтересів до різних типів діяльності:
«людина-природа», «людина-техніка», «людина-знакова
система», «людина-художній образ», «людина-людина».
Авторами цієї статті проводиться робота у напрямі
доповнення зазначеної вище методики розділом
«Психологічні вимоги до професії» для кожного з п’яти
напрямів діяльності. У цьому розділі планується вказати,
які саме психологічні якості необхідно мати та розвивати
у собі для успішної діяльності у відповідній групі
професій. Саме такий підхід, на наш погляд, ставить перед
кожним студентом особистісні цілі та задачі щодо
розвитку власних психологічних властивостей для
подальшої успішної професійної діяльності.
Принцип особистісно орієнтованого підходу
передбачає врахування індивідуальних особливостей
студента під час фахової підготовки в умовах
університету (вікові, статеві, соціально-психологічні
особливості,
психологічні
настанови),
тобто
особистісних потреб і можливостей студента.
Формування
індивідуальної
освітньої
траєкторії
здобувачам вищої освіти спеціальності 263 «Цивільна
безпека» забезпечується за допомогою індивідуального
навчального плану студента (в університеті діє Порядок
ведення індивідуального навчального плану студента
(наказ ректора КрНУ від 06.11.2019 р. № 301-1), в якому
зазначаються перелік та послідовність вивчення
навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження
студента (усі види освітньої діяльності), типи
індивідуальних завдань, вид семестрового оцінювання,
обов’язкові навчальні дисципліни, навчальні дисципліни
за вибором студента (процедура формування яких
викладена у Положенні про формування та процедуру
вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні
дисципліни за вибором студента» навчальних планів
освітніх ступенів бакалавра, магістра в межах
нормативно встановлених термінів підготовки фахівців
певного освітнього рівня та навчальні дисципліни, що
вивчаються додатково.
Реалізація вищезазначеного принципу забезпечується
формуванням відносно невеликих за чисельністю
академічних груп (академгруп) у складі 12−20 осіб,
підбором досвідчених кураторів із викладачів кафедри,
регулярним проведенням кураторських годин, вивченням
особових справ студентів, постійною роботою з батьками.
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Викладачами кафедри проводиться індивідуальна робота
зі студентами: індивідуальні консультації, варіативність
завдань на практичних заняттях, лабораторних і курсових
роботах. З метою вивчення індивідуальних особливостей
студентів на кафедрі проводиться анкетування,
опитування, індивідуальні бесіди. Організовано постійне
спілкування викладачів зі студентами через мережу
Інтернет (електронна пошта, Viber-групи).
Для студентів, які пропустили заняття, складається
індивідуальний план ліквідації прогалин у знаннях та
академічних заборгованостей. Студенти заповнюють
індивідуальні навчальні плани, де зазначаються перелік і
послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг
навчального навантаження студента (усі види освітньої
діяльності),
типи
індивідуальних
завдань,
вид
семестрового
оцінювання,
обов’язкові
навчальні
дисципліни, навчальні дисципліни за вибором студента.
Індивідуальний навчальний план формується студентом
особисто згідно з освітньою програмою спеціальності
263 − «Цивільна безпека». Куратор академгрупи надає
студенту відповідну інформацію й необхідний матеріал:
навчальний план, перелік навчальних дисциплін за
вибором, бланк заяви для заповнення плану. Зміст
дисциплін вільного вибору студентів орієнтований на
задоволення їх освітніх і культурних потреб і включає
додаткову фундаментальну та спеціальну підготовку.
Отже, фахова підготовка студентів спеціальності
263 – «Цивільна безпека» на кафедрі ОПЦПБ передбачає
імплементацію практик студентоцентрованого навчання в
освітній процес, а саме: у процесі розробки освітніх
програм ураховувалися рекомендації та пропозиції
студентів і потенційних роботодавців. Зміст освітніх програм
передбачає вибір дисциплін, гнучкість навчальних
траєкторій, різноманітні методи подачі матеріалу,
застосування педагогічної інноватики, реагування на
скарги і пропозиції учасників освітнього процесу. Згідно з
результатами опитувань, здобувачі вищої освіти
задоволені методами навчання і викладання. Вибір форм і
методів навчання, а також викладання регламентуються
документом університету «Кодекс якості Кременчуцького
національного
університету
імені
Михайла
Остроградського».
Принцип самоорганізації передбачає таку організацію
взаємодії студента та викладача у процесі фахової
підготовки, яка забезпечує створення умов для прояву
особистісної ініціативи та самостійності кожного студента
у процесі фахової підготовки спеціальності 263 –
«Цивільна безпека». Принцип співробітництва під час
професійної
підготовки
та
принцип
створення
сприятливого
середовища
реалізуються
завдяки
створенню атмосфери демократії, відкритості, свободи
творчості, довіри та взаєморозуміння між студентами та
викладачами через формування позитивного довірчого
ставлення студентів до освітнього середовища, у якому
відбувається процес їхньої професійної підготовки.
Принцип гуманізації та гуманітаризації професійної
підготовки фахівців реалізується унаслідок постійної
взаємодії викладача та студента на принципах гуманізму
та демократії, посилення впливу блоку гуманітарних наук
(українознавство, філософія, іноземна мова, соціальноекономічні основи охорони праці, психологія праці та її
безпека, правове регулювання суспільних відносин в
Україні). Як видно з переліку вищезазначених дисциплін
принцип гуманітаризації реалізується у процесі
викладання
дисциплін
загальної
підготовки
та
професійної підготовки.
Фахова підготовка студентів спеціальності 263 −
«Цивільна безпека» на кафедрі ОПЦПБ ґрунтується на
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принципах академічної свободи як для викладачів, так і
для студентів, самоорганізації студентів, тісного
співробітництва та взаєморозуміння між викладачами та
студентами. Організація навчально-виховного процесу
передбачає максимальну варіативність і вільний вибір
змісту, форм і методів власної навчальної, методичної та
наукової роботи, урахування свободи слова і творчості,
залучення студентів до науково-дослідної, пошукової
роботи як на заняттях, які регламентовані розкладом
занять, так й у поза навчальний час у наукових гуртках.
Академічні працівники (науково-викладацький склад
кафедри) мають можливість повністю реалізувати
принципи академічної свободи, оскільки передбачається
їх максимальна варіативність, урахування свободи слова і
творчості, можливість вільно обирати зміст, форми і
методи своєї навчальної, методичної та наукової роботи,
залучати студентів до науково-дослідної, пошукової
роботи як на заняттях, що регламентовані розкладом
занять, так і у поза навчальний час у наукових гуртках.
Методи навчання і викладання за освітніми програмами, у
повному обсязі дозволяють реалізувати принципи
академічної свободи, які висвітлені у відповідних
нормативних документах університету. Урахування
інтересів здобувачів вищої освіти за спеціальністю 263
«Цивільна безпека» в аспекті дотримання принципів
академічної свободи виражається вільним вибором
освітніх компонентів. Саме за таких умов у студентів
формується цілісна картина світу, професійно орієнтовані
інтереси та мотиви, цілі та цілісні орієнтації.
Принцип духовності як психолого-педагогічний
принцип забезпечення фахової підготовки студентів
розглядається як найактуальніший в умовах сучасної
духовної кризи. Цей принцип має реалізовуватись на
засадах прерогативи абсолютних моральних цінностей
(Добро, Істина, Віра, Краса) [3, 5]. Реалізацію цього
принципу забезпечує формування у студентів цінних
властивостей особистості як творця культури, здатного до
самоаналізу
та
саморефлексії
на
засадах
Принцип
загальнолюдських
моральних
цінностей.
громадянськості й патріотизму, сформульований
Васяновичем Г. П., реалізація якого сприяє формуванню у
студентів як майбутніх професіоналів, любові до власного
народу, відповідального ставлення до долі вітчизни,
національної гордості та шани до інших народів [3].
З метою стимулювання підвищення рівня соціальної
активності, сприяння формуванню активної життєвої
позиції в університеті проводиться різноманітна виховна
робота: тематичні виставки, вечори, бесіди на патріотичну
тематику, зокрема, присвячених Революції Гідності,
землякам − героям Небесної Сотні. Студенти
спеціальності 263 – «Цивільна безпека» були залучені до
вебінарів,
наприклад,
«Університетська
соціальна
відповідальність після пандемії COVID-19», який відбувся
20 листопада 2020 р. На цьому заході, зокрема, було
розглянуто можливі сценарії розвитку концепції
соціальної відповідальності університету як результат
сучасного досвіду управління університетом в умовах
пандемії та забезпечення ефективного здійснення
освітньої та наукової діяльності.
Отже, вищезазначені принципи пов’язані між собою
певною спорідненістю та логічною послідовністю, група
цих принципів реалізується у процесі забезпечення
фахової
підготовки
студентів
спеціальності
263 − «Цивільна безпека» завдяки індивідуальному
відбору змісту навчання (частка навчальних дисциплін за
вибором студента становить близько 30 %), підбору та
відбору форм (лекції, практичні заняття, лабораторні
роботи, індивідуальні консультації, наукові гуртки,
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курсові проекти), сполученню фронтальних, групових та
індивідуальних методів (бесіди, опитування, анкетування,
дослідження, пошук), самостійній роботі, створенню
атмосфери взаєморозуміння між учасниками навчального
процесу (викладачі, студенти, батьки, роботодавці).
З огляду на аналіз проблеми психолого-педагогічних
принципів забезпечення фахової підготовки студентів
спеціальності 263 − «Цивільна безпека», варто розглянути
ще таку групу принципів забезпечення професійної
підготовки фахівців в умовах університету, як: принцип
науковості; систематичності та послідовності викладу
змісту; свідомості й активності у навчанні; зв’язку
навчання з практикою. Звичайно, що такий підхід є доволі
умовним, бо будь-яка професійна підготовка ґрунтується
на усій множині загальнодидактичних принципів
навчання.
Принцип науковості змісту та методів навчання є
провідним принципом професійної підготовки фахівців
у вищій школі. Згідно з цим принципом зміст
професійної підготовки має відповідати сучасному стану
науки, визначати оволодіння методами наук, наукових
явищ і фактів. Також він передбачає використання
стандартних
методів,
методик
і
технологій:
загальнонаукові методи пізнання та дослідницької
діяльності: спостереження, опитування, тестування та
вимірювання; словесні, наочні та практичні методи;
технології організації та проведення моніторингу
небезпечних і шкідливих виробничих чинників;
інформаційно-комунікаційні
технології,
а
також
спеціальні інструменти та обладнання; сучасне
інформаційно-комунікативне
обладнання;
спеціалізоване програмне забезпечення,
яке є
релевантним для нашої освітньої програми.
В умовах професійної підготовки фахівців
спеціальності 263 − «Цивільна безпека» реалізація цього
принципу здійснюється завдяки залученню студентів до
наукових досліджень у межах тем досліджень кафедри
ОПЦПБ: оцінювання еколого-економічної ефективності
застосування нейтралізаторів у різних конструкціях
свердловинних зарядів під час вибухів на відкритих
кар’єрах; оцінювання рівнів ризику виникнення
професійних захворювань на підприємствах важкої
промисловості; розробка технологічної документації з
безпеки праці та пожежної безпеки, проекту виконання
робіт огляду, випробування та обстеження дробарок та
інші. Результати досліджень подані за участю студентів
і викладачів у тезах доповідей і статтях на науковопрактичних конференціях, наукових семінарах, а також
щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт «Цивільна безпека (Охорона праці)».
Зокрема, у квітні 2020 року студент Лисенко В. В. з
темою «Роль захисного вимкнення напруги в зниженні
ризику електротравми» отримав дипломом ІІ ступеня
студентських наукових робіт з охорони праці (науковий
керівник Губачов О. І.).
Принцип систематичності та послідовності викладу
змісту професійної підготовки фахівців у сучасному
університеті передбачає організацію навчального процесу
як логічну, чітку систему, яка забезпечує наступність
змісту професійної підготовки, сприяє формуванню нових
знань і компетентностей спираючись на їх попередні
результати навчання. Для реалізації цього принципу на
кафедрі регулярно обговорюються питання щодо
послідовності викладу змісту професійних дисциплін під
час складання освітньо-професійних програм, навчальних
і семестрових планів під час проведення засідань кафедри
ОПЦПБ, науково-практичних семінарів за участю
роботодавців, студентів і викладачів. Так, навчальним
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планом
спеціальності
263 – «Цивільна
безпека»
передбачено послідовність і наступність процесу фахової
підготовки студентів – викладання дисциплін розділу
професійної підготовки починається з дисциплін, зміст
яких служить «підґрунтям» для подальшого формування
знань і компетентностей. Згідно з розробленою
структурно-логічною схемою дисциплін зі спеціальності
263 «Цивільна безпека»» на першому та другому курсах
студенти вивчають дисципліни: «Вступ до спеціальності»,
«Безпека життєдіяльності», «Метрологія, стандартизація
та акредитація з питань цивільної безпеки», «Теорія
ризиків і управління», «Теорія горіння та вибуху»,
«Пожежна безпека виробництв». На старших курсах
студенти вивчають блок дисциплін, зміст яких
побудований на знаннях і навичках вищезазначених
дисциплін, а саме: «Прогнозування та оцінка стану під час
надзвичайних
ситуацій»,
«Організація
наглядової
діяльності у галузі цивільної безпеки», «Безпека
експлуатації будівель, споруд та інженерних систем»,
«Організація та технічне забезпечення аварійнорятувальних робіт», «Атестація робочих місць за умовами
праці», «Розслідування, облік і профілактика нещасних
випадків, професійних захворювань та аварій» та інші. Як
видно, зміст дисципліни старших курсів спрямовано на
формування результатів навчання, які безпосередньо є
необхідними для успішної професійної діяльності
головних напрямів фахової підготовки: охорона праці,
промислова безпека, цивільна безпека. Така ж логіка існує
під час вивчення кожної окремої дисципліни, яка
послідовно складається з окремих тем, які поєднуються в
модулі – зміст кожної вивченої теми або модуля є
«фундаментом»
для
побудови
нових
знань
і
компетентностей з наступної теми.
Отже
зміст
фахової
підготовки
студентів
спеціальності 263 – «Цивільна безпека» побудований так,
що кожна наступна дисципліна, або її окрема тема, є
логічним продовженням попередньої, як за змістом, так і
за характером і способом пізнавальної діяльності.
Принцип свідомості й активності у навчанні та
принцип зв’язку навчання з практикою передбачають
усвідомлення студентом цілей фахової підготовки,
планування та організацію власної діяльності у вирішенні
конкретних практичних завдань. Обидва принципи
реалізуються, зокрема, завдяки запровадженню частини
виїзних практичних занять на профільні підприємства м.
Кременчука (Управління Держпраці у Полтавській
області,
ТОВ
«Профеколог»,
науково-виробниче
підприємство
«Фероліт»,
Державна
служба
з
надзвичайних ситуацій, Асоціація цивільного захисту,
виробничо-комерційна фірма «Радон»), залученню
фахівців профільних підприємств до процесу фахової
підготовки студентів на базі кафедри. Так, до викладання
окремих дисциплін професійної підготовки залучено
Начальника навчального пункту Аварійно-рятувального
загону спеціального призначення Головного управління
Державної служби надзвичайних ситуацій України у
Полтавській області, співавтора цієї статті, Головача Л. В.
Усе це сприяє підвищенню рівня мотивації студентів
щодо здобуття професії, стимулює їхню пізнавальну
активність під час занять, створює умови для свідомого
ставлення майбутнього фахівця до навчання та подальшої
професійної діяльності.
Отже, упровадження до процесу фахової підготовки
студентів
спеціальності
263 − «Цивільна
безпека»
елементів бінарного навчання – поєднання теоретичної
підготовки з систематичною практичною підготовкою на
базі профільних підприємств регіону та залученням
фахівців підприємств до професійної підготовки, що
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створює умови для успішної реалізації таких психологопедагогічних принципів як свідомість та активність у
навчанні та принципу зв’язку навчання з практикою.
Принцип професійної спрямованості загальноосвітніх
і загально технічних навчальних дисциплін реалізується
завдяки залученню, насамперед, викладачів відповідних
профільних кафедр різних факультетів, які здійснюють
фахову підготовку студентів спеціальності 263 –
«Цивільна безпека». До першої групи навчальних
дисциплін забезпечення фахової підготовки студентів цієї
спеціальності належать: українознавство, іноземна мова,
філософія. Під час вивчення іноземної мови (англійської,
німецької) приділяється увага вивченню термінології з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності,
виробничої санітарії, проблем забезпечення цивільної
безпеки; під час практичних занять застосовуються
професійні терміни з цивільної та промислової безпеки,
окремі тексти також стосуються проблем безпеки
виробничих процесів. Під час вивчення філософії та
українознавства викладачі на практичних і семінарських
заняттях звертають увагу на негативні особливості
менталітету українського народу щодо ставлення до
особистісної безпеки – подекуди «нехтування» ретельним
дотриманням правил безпеки (у побуті та на роботі).
Студентам доводять думку про те, що особистісна безпека
є ґрунтовним принципом існування сучасної людини у
цивілізованій країни. Звичайно у цьому аспекті підготовки
майбутніх фахівців спеціальності 263 − «Цивільна
безпека» є чимало проблем. Так, в умовах значного
потоку лекцій, зокрема, з філософії та українознавства,
для студентів різнопрофільних спеціальностей приділяти
суттєву увагу професійному спрямуванню змісту
професійної підготовки доволі проблематично. Саме тому
«акцент» реалізації принципу професійної спрямованості
з цивільної безпеки під час вивчення загальноосвітніх
навчальних дисциплін перенесено на семінарські та
практичні заняття. Аналогічна робота проводиться під час
викладання загально технічних навчальних дисциплін
(вища математика, фізика, хімія, екологія), що буде
розглянуто нижче.
Для зміцнення зв’язку між теоретичним навчанням та
практичною складовою фахової підготовки майбутніх
спеціалістів кафедра ОПЦПБ залучає до аудиторних
занять професіоналів-практиків, експертів у галузі
безпеки праці та цивільної безпеки, представників
роботодавців, перш за все, під час виїзних практичних
занять на території підприємств і організацій, таких як
ДСНС України у Полтавській області, ПрАТ
«Укртранснафта», ПрАТ «Полтавський ГЗК» та інші.
Запрошуючи їх регулярно читати лекції, проводити
практичні заняття та лабораторні роботи для студентів
спеціальності на базі кафедри, зокрема, фахівцями фірми
ТОВ «Профеколог» (м. Полтава) було проведено
практичні
заняття
з
дисциплін
«Метрологія,
стандартизація та акредитація в охороні праці» та
«Промислова екологія»; лекція за участі головного
державного інспектора сектора розслідування, аналізу та
обліку аварій і виробничого травматизму Управління
Держпраці у Полтавській області Невмержицької В. Г.
Принцип поєднання професійної та фундаментальної
підготовки. Професіоналізація та фундаменталізація
розглядаються як дві протилежні складові за напрямом
розвитку змісту професійної освіти в умовах сучасного
університету, але вони є, безумовно, складовими єдиного
дидактичного принципу, який має бінарну структуру. Ці
дві тенденції мають взаємодоповнювальний характер і
розглядаються як «єдине ціле на тлі розвитку сучасного
університету»
[2].
Фундаменталізація
забезпечує

20

ISSN 2664-4304

неперервний характер професійної освіти, гуманізацію,
гуманітаризацію та інформатизацію фахової підготовки
студентів у сучасному університеті.
Якщо розглядати навчальний план підготовки
фахівців спеціальності 263 – «Цивільна безпека» з точки
зору вищеназваного принципу, то можна допустити, що
фундаментальну частину змісту професійної підготовки
забезпечують переважно викладачі інших факультетів:
українознавство, іноземна мова, вища математика, фізика,
загальна хімія, філософія. Випускова кафедра ОПЦПБ, яка
забезпечує підготовку фахівців спеціальності 263 –
«Цивільна безпека», проводить важливу роботу
узгодження робочих навчальних програм з цих
навчальних дисциплін, які викладають викладачі інших
факультетів – фундаментальні знання мають бути
основою, підґрунтям для побудови системи професійних
знань і компетенцій у майбутніх фахівців. Так, для
корегування змісту викладання дисципліни «Фізика»
кафедра рекомендувала розглядати такі фундаментальні
розділи фізики, як «Закономірності розсіювання теплової
енергії
та
теплообмін»,
«Фізична
природа
електроструму», «Закони електроструму», «Магнітне та
електромагнітне
поле»,
«Барометричний
тиск»,
«Температура», «Вологість повітря». Саме ці «блоки»
фундаментальних знань з фізики дозволяють «збудувати»
систему прикладних знань з контролю параметрів
мікрокліматичних умов на робочому місті, яка
розглядається під час вивчення навчальних дисциплін
професійного спрямування («Гігієна праці та виробнича
санітарія», «Моніторинг і керування техногенними та
виробничими
чинниками»,
«Електротехніка
та
запобігання аварій в електроустановках»). Під час
узгодження робочої навчальної програми з навчальної
дисципліни «Загальна хімія» особлива увага приділяється
таким питанням, як: розчини, розчинність, електроліти та
електропровідність розчинів, фізико-хімічні властивості
кислот, лугів і небезпечних для людини солей, інших
агресивних речовин та правила роботи з ними. Ці знання
та навички забезпечують формування необхідних
професійних компетенцій з професійних навчальних
дисциплін («Теорія горіння та вибуху», «Гігієна праці та
виробнича санітарія», «Медицина надзвичайних ситуацій
та катастроф»).
Звичайно,
проведені
дослідження
реалізації
психолого-педагогічних принципів забезпечення фахової
підготовки студентів спеціальності 263 «Цивільна
безпека» не висвітлюють усі аспекти проблеми.
Подальшого
дослідження
потребують
проблеми
формування у студентів загальних і професійних
компетенцій, професійних результатів навчання тощо.
Висновки
1) Досліджені
аспекти
забезпечують
фахову
підготовку студентів спеціальності 263 – «Цивільна
безпека»: дидактичні (зміст, форми, методи, засоби),
психолого-педагогічні (особистісно орієнтовний підхід,
особливості розвитку особистості у процесі професійної
підготовки, вивчення та врахування індивідуальних
особливостей студентів), соціальні (активне використання
матеріально-технічної бази профільних підприємств
регіону, залучення фахівців профільних організацій).
2) Визначено групу загальнодидактичних принципів
забезпечення фахової підготовки в умовах університету:
свідомості й активності у навчанні; зв’язку навчання з
практикою;
принципу
науковості;
особистісно
орієнтованого підходу; самоорганізації студента у
навчальному процесі; співробітництва в процесі навчання
«студент-студент»,
«студент-викладач»;
духовності;
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громадянськості й патріотизму; створення сприятливого
середовища.
3) Виокремлено групу принципів професійної
підготовки студентів: поєднання професійної та
фундаментальної підготовки; професійної спрямованості
загальноосвітніх
і
загальнотехнічних
дисциплін;
систематичності та послідовності викладу змісту
професійної підготовки; оптимального співвідношення
індивідуального, особистісного і професійного розвитку;
гуманізації та гуманітаризації професійної підготовки.
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А. Губачев, С. Сукач, Н. Цибульник, Л. Головач, В. Варисова
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 263 – «ГРАЖДАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Цель этой работы – анализ, выделение группы психолого-педагогических принципов профессиональной подготовки студентов
специальности 263 − «Гражданская безопасность», обоснование их реализации в силу специфики отбора содержания, форм, методов и
средств организации учебного процесса в условиях университета. Для исследования проблемы педагогического, дидактического,
психологического, социального обеспечения реализации принципов профессиональной подготовки студентов специальности 263 −
«Гражданская безопасность» были определены следующие группы принципов как общедидактические и принципы профессиональной
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подготовки студентов (сочетание профессиональной и фундаментальной подготовки; профессиональной направленности
общеобразовательных и общетехнических дисциплин; систематичности и последовательности изложения содержания профессиональной
подготовки; оптимального соотношения индивидуального, личностного и профессионального развития; гуманизации и гуманитаризации
профессиональной подготовки). Обоснованы проблемы формирования содержания профессиональной подготовки, отбора форм и методов
работы со студентами в свете реализации принципов профессионального обучения: элементы бинарного обучения, реализация учебных
дисциплин по выбору студента, привлечения специалистов профильных организаций региона, практическая подготовка на базе
профильных предприятий. Исследованы психолого-педагогические принципы профессиональной подготовки студентов специальности 263 −
«Гражданская безопасность» являются универсальными для профессиональной подготовки в условиях современного отечественного
университета. Предложенная методика отбора содержания, форм, методов и средств организации учебного процесса, обеспечивается
совокупностью общедидактических принципов и принципов профессионального обучения может служить универсальной моделью для
профессиональной подготовки студентов в условиях университета.
Ключевые слова: общедидактические принципы, принципы профессионального обучения, профессиональная подготовка студентов,
выбор содержания обучения, личностно ориентированный подход, профессиональные компетенции, индивидуальный отбор содержания
обучения.
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Цитувати як: Таірова, Т. Н., Романенко, Н. В., Сліпачук, О. А. (2020). Підвищення результативності заходів з профілактики виробничого
травматизму на основі моделювання системи охорони праці в машинобудуванні. Проблеми охорони праці в Україні, 36(4), 23–29.
Мета цієї роботи – підвищення результативності заходів із запобігання виробничому травматизму на основі моделювання системи охорони
праці в машинобудуванні. Для розробки ефективних управлінських рішень щодо виробничої безпеки було побудовано математичну модель
системи охорони праці для машинобудування, яка враховує правову, соціально-економічну та організаційну складові. Дослідження
базуються на фактичних статистичних даних щодо причин і наслідків виробничого травматизму за 12 років. Доцільність застосування
методу математичного моделювання на основі показників травматизму є виправданим, оскільки такий підхід пов'язує превентивні заходи у
галузі охорони праці з результатами оцінки ризиків та знижує суб’єктивність прийняття управлінських рішень. Розроблена модель системи
охорони праці дозволяє підвищити результативність заходів зі зниження виробничих ризиків у машинобудуванні з урахуванням дій або
бездіяльності працівника і роботодавця та оптимізувати розмір штрафних санкцій на працівника і роботодавця за порушення трудової та
виробничої дисципліни. Обґрунтовано доцільність упровадження ефективного правового механізму регулювання відповідальності
працівника і роботодавця як суб'єктів трудового права щодо виконання вимог з охорони праці. Запропоновані заходи з профілактики
виробничого травматизму є універсальними. Розроблено алгоритм прийняття управлінських рішень щодо зниження ризиків настання
випадків травматизму в машинобудуванні, який передбачає використання критеріїв вибору заходів за результатами математичного
моделювання системи охорони праці (працівник, роботодавець). Запропонований підхід щодо управління охороною праці в
машинобудівній галузі базується на компонентному та функціональному методах, оцінці настання травматичних подій через порушення
працівником, роботодавцем трудової та виробничої дисципліни. Ця модель відрізняється від існуючих тим, що ґрунтується на
математичному моделювання системи охорони праці, враховує наявну статистичну інформацію, пов'язану з ризиком настання небезпечних
ситуацій з тяжкими наслідками в галузі через недотримання працівником, роботодавцем трудової та виробничої дисципліни, стимулює
профілактичну діяльність та дозволяє встановити залежність рівня виробничого ризику від обґрунтованості заходів з охорони праці та
зменшити вплив суб'єктивної складової експертних суджень.
Ключові слова: система охорони праці, ризик, управлінські рішення, виробничий травматизм, математична модель.
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The purpose of this work іncreasing the effectiveness of measures for the prevention industrial injuries on the basis of modeling the labor protection
system in mechanical engineering. To develop effective management decisions on industrial safety, mathematical model of the labor protection
system for mechanical engineering was built. It was taking into account the legal, socio-economic and organizational components. The studies was
based on actual statistical data of the causes and consequences of occupational injuries in mechanical engineering over 12 years. The feasibility of
using the method of mathematical modeling based on indicators of injury is justified, since this approach links preventive measures in the field of
labor protection with the results of risk assessment and reduces the subjectivity of management decisions. The mathematical model of the labor
protection system allows to increase the effectiveness of measures to reduce production risks in mechanical engineering, taking into account the
actions or inaction of the employee and the employer, and to optimize the amount of penalties for the employee and employer for violation of labor
and production discipline. The expediency of introducing the effective legal mechanism for regulating the responsibility of the employee and the
employer as subjects of labor law for meeting labor protection requirements has been substantiated. The proposed measures for the prevention of
industrial injuries are universal. The algorithm for making management decisions to reduce the risk of injuries in mechanical engineering, which
involves the use of criteria for selecting measures based on the results of mathematical modeling of occupational safety (employee, employer). The
proposed approach to occupational safety management in mechanical engineering enterprises is based on a component method of assessing the
occurrence of traumatic events due to the actions or inaction of the employee and the employer. This model differs from the existing ones because it
takes into account the available statistical information related to the risk of dangerous situations in the industry and the level of employee and
employer compliance with occupational safety regulations stimulates prevention and allows to establish the dependence of production risk labor
protection and reduce the impact of the subjective component of expert judgments.
Keywords: labor protection system, risk, managerial decisions, occupational injuries, mathematical model.
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1. Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень і публікацій.
Розвиток машинобудівного комплексу України є
одним із пріоритетних напрямів діяльності держави,
оскільки його продукція відіграє ключову роль у
формуванні виробничого потенціалу інших галузей.
Проте за останнє десятиріччя відчутно скоротилися
частка
великих
та
середніх
машинобудівних
підприємств, а малих навпаки – збільшилася. Такі
структурні зміни призвели до значної втрати валового
внутрішнього продукту, оскільки машинобудівна
промисловість в сучасних умовах істотно впливає на
темпи і напрями науково-технічного прогресу в різних
галузях економіки та відіграє роль базового комплексу,
навколо якого формується раціональна структура
економіки України. Частка галузі в загальному обсязі
продукції промисловості становить 13,4 %, у валовій
доданій вартості промисловості – 15,6 %. У
машинобудуванні зосереджено понад 15 % вартості
основних засобів і майже 6 % оборотних активів
вітчизняної промисловості та понад 22 % кількості
найманих
працівників.
Рівень
розвитку
машинобудування є одним із основних показників
економічного розвитку країни та основним індикатором,
що дозволяє оцінити її інноваційну систему [1, 2, c. 181].
Машинобудування як комплексна галузь переробної
промисловості України, включає 27 видів економічної
діяльності згідно з Державним класифікатором
ДК 009:2010
«Класифікація
видів
економічної
діяльності» (КВЕД). Ступінь зносу основних засобів
виробництва залежно від видів економічної діяльності
коливався у 2018 році від 51,8 % (у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції) до – 89,7 %, (виготовлення
виробів із деревини); при цьому у машинобудуванні –
67 %, а в цілому по промисловості – 66,4 %. Експлуатація
обладнання з високим ступенем зносу основних засобів
виробництва призводить до виробничого травматизму, за
показниками якого машинобудування відноситься до
найбільш травмонебезпечних галузей.
Машинобудування відрізняється від інших галузей
низкою специфічних особливостей, це насамперед:
наукоємність (розвиток може бути швидким і
ефективним за умови впровадження у виробництво
наукових досягнень, але для цього потрібна інтеграція
науково-дослідних інститутів з конструкторськими бюро
та заводами);
трудомісткість (для розвитку потрібні трудові
ресурси високої кваліфікації та тривалий час для
виготовлення готової продукції);
металомісткість (потребує значної кількості
чорних і кольорових металів);
широкі
виробничі
зв'язки
з
різними
підприємствами як свого спрямування, так і з
підприємствами інших галузей, що виробляють метал,
пластмаси, гуму).
Світова економічна криза негативно вплинула на
машинобудування, зокрема у 2009 році, коли обсяги
виробництва знизились на 58 %. Особливо це
торкнулося
автомобілебудування,
важкого
і
транспортного машинобудування, питома вага яких
найбільша в структурі продукції.
Основними проблемами розвитку машинобудування
в Україні є:
застарілість основних засобів на підприємствах, що
негативно впливає на конкурентоспроможність, якість та
собівартість продукції;
недостатній
рівень
платоспроможності
товаровиробників, що негативно впливає на фінансовоекономічний стан підприємств;
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обмежений внутрішній попит на вітчизняну продукцію;
низький рівень інноваційної активності вітчизняних
підприємств;
залежність вітчизняних підприємств від постачань
вузлів, деталей та комплектуючих виробів з інших країн;
неефективна політика держави щодо діяльності
монополістів і посередників, що призводить до підвищення
вартості матеріалів, енергоресурсів [1, 2].
Програма розвитку галузі на період 2012–2017 рр.
сприяла тому, що машинобудування України почало
розвиватись більш динамічно. Однак збільшення обсягів і
темпів виробництва негативно вплинуло на стан
травматизму в галузі. Враховуючи, що останніми роками
спостерігається
погіршення
статистичної
картини
травматизму на підприємствах машинобудування, виникає
потреба в поглибленому дослідженні особливостей
травматизму в галузі з метою розроблення заходів щодо
його запобігання на основі сучасних підходів.
Зокрема, питанням з обґрунтування необхідності
комплексного підходу до оцінювання впливу шкідливих
виробничих факторів присвячено роботу О. М. Климової та
М. А. Касьянова [3], проблем вибору рішень в системі
управління охороною праці машинобудівного підприємства –
О. М. Гунченко [4], оптимізації заходів з охорони праці –
Н. В. Ступницької [5], ефективності управління охороною
праці на підприємствах з використанням інформаційноаналітичної підтримки планування працеохоронних заходів –
О. Є. Кружилка [6], розвитку науково-методичних підходів
та розробленню профілактичних заходів, що базуються на
програмно-цільовому методі планування – М. В. Репіна [7],
розробки заходів з охорони праці на машинобудівному
виробництві на основі методів бенчмаркінгу – О. С. Ільчук
[8]. Міжнародний досвід регулювання проблемних питань з
безпеки праці також свідчить про те, що для досягнення
цілей та вдосконалення управління охороною праці доцільно
проводити постійний моніторинг травм та інцидентів,
пов'язаних з виконанням певних видів робіт [9–12].
Аналіз останніх публікацій, присвячених дослідженням
виробничого
травматизму
на
підприємствах
машинобудування, показав, що травматизм в галузі має
певні особливості, пов’язані з динамікою причин настання
нещасних випадків, діями або бездіяльністю працівника і
роботодавця щодо виконання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці (НПАОП), віковою диференціацією
потерпілих і загиблих, професіями та іншими критеріями
оцінювання виробничого травматизму [8, 13–15]. Зазначені
проблемні питання потребують детального вивчення, що
сприятиме
своєчасному
виявленню
небезпек
та
розробленню заходів із запобігання виробничому
травматизму в галузі.
2. Постановка завдання та його вирішення.
Матеріали та методи дослідження. Теоретичною та
методологічною базою дослідження є праці вчених у галузі
управління процесом забезпечення промислової безпеки,
охорони праці, надійності обладнання. У процесі
дослідження
використано
методи
статистичного,
факторного, кількісного та якісного аналізу травматизму,
прикладного
системного
аналізу,
математичного
моделювання, функціонального, соціально-економічного
та кореляційно-регресійного аналізу.
Проведений аналіз виробничого травматизму в
машинобудуванні ґрунтується на даних матеріалів
спеціального розслідування нещасних випадків на
виробництві України, що надійшли до Державної установи
«ННДІПБОП» за період 2005–2018 рр. Формування
електронної бази даних про травматизм на виробництві
проводилось за допомогою програми Microsoft Exel. До
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вибірки увійшло 980 нещасних випадків, що складає 9 %
від загального масиву даних.
Результати
досліджень.
Для
визначення
особливостей травматизму в машинобудуванні було
досліджено динаміку виробничого травматизму в галузі
(рисунок 1). Визначено, що кількість загиблих за останні
роки
залишається
незмінною.
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травмованих за цей же період має тенденцію до
збільшення. Виявлено, що протягом останніх років
достовірність реєстрації нещасних випадків у сформованій
електронній базі даних зростає (відношення даних про
травматизм за матеріалами спеціальних розслідувань, що
надійшли до ДУ «ННДІПБОП», та проведених
розслідувань спеціальними комісіями) (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Динаміка загальної кількості потерпілих та
загиблих на підприємствах машинобудування

Рисунок 2 – Динаміка достовірності реєстрації
випадків у машинобудування

Порівняльний аналіз потерпілих за віком у галузі
показав, що найбільша кількість нещасних випадків зі
смертельним
наслідком
на
підприємствах
машинобудування припадає на молодих працівників
віком 25–29 років, а серед працівників старших вікових
груп – 50–54 роки. При цьому необхідно зазначити, що
високий рівень смертельного травмування серед молодих
працівників віком 25–29 років спостерігається і в інших
галузях економіки [16–17], а травматизм серед старшої
вікової групи (50–54 роки) – характерний тільки для
машинобудування.
Визначено, що до основних причин, що призводять
до травмування та загибелі працівників у машинобудуванні
відносяться організаційні, де переважає причина,
пов’язана з порушеннями трудової і виробничої
дисципліни (код 24).

Ураховуючи, що кожна з причин нещасних випадків на
виробництві пов’язана з невиконанням працівником,
роботодавцем, роботодавцем і працівником вимог
НПАОП, статистичні дані щодо травмованих у галузі було
згруповано за причинами нещасних випадків і за особами,
чиї дії або бездіяльність призвели до їх настання. Динаміка
змін питомої ваги причин нещасних випадків за особами
чиї дії або бездіяльність призвели до їх настання наведено
на рисунку 3.
Результати групування статистичних даних щодо
травмованих у машинобудуванні покладено в основу
визначення ризику настання нещасних випадків на
виробництві. Динаміку змін показників ризику настання
нещасних випадків на виробництві через дії або
бездіяльність працівника і роботодавця наведено на
рисунку 4.
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Рисунок 3 – Динаміка змін питомої ваги причин
нещасних випадків за особами чиї дії або бездіяльність
призвели до їх настання
Як видно з рисунку 4, найвищий рівень ризику в
машинобудуванні реєструється через порушення трудової
та виробничої дисципліни працівником,роботодавцем та
становить 1,92·10-4.
Для побудови математичної моделі системи охорона
праці (працівник,роботодавець) для машинобудування та
обґрунтування розміру штрафних санкцій, сформовано
множину показників, що характеризують кожну її
підсистему, а саме правову, соціально-економічну,

працівник

машинобудування смертельний

Робоче місце
машинобудування

Рисунок 4 – Динаміка змін показників ризику настання
нещасних випадків на виробництві через дії
або бездіяльність працівника і роботодавця
організаційну.
Досліджено
динаміку
економічних
показників розвитку галузі та розміру штрафних санкцій,
накладених на працівника і роботодавця за порушення
трудової і виробничої дисципліни та математично оцінено
їх взаємний вплив.
Динаміку змін питомої ваги порушень працівником і
роботодавцем трудової та виробничої дисципліни, що
призвели до нещасних випадків у галузі та індексу
виробленої продукції наведено на рисунку 5.
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Динаміку змін питомої ваги порушень працівником і
роботодавцем трудової та виробничої дисципліни й
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розміру штрафних санкцій наведено на рисунку 6.

Рисунок 5 – Динаміка змін питомої ваги індексу виробленої продукції та порушень працівником і роботодавцем
трудової та виробничої дисципліни

Рисунок 6 – Динаміка змін питомої ваги порушень працівником і роботодавцем трудової та виробничої дисципліни
і розміру штрафних санкцій
Для побудови математичної моделі системи охорона
праці (працівник, роботодавець) для машинобудування
визначено найбільш вагомі з множини показники, що
характеризують кожну з підсистем: правову, соціальноекономічну,
організаційну.
Виділення
найбільш
впливового показника наглядової діяльності за охороною
праці з їх множини проведено методом кореляційнорегресійного аналізу шляхом визначення тісноти та
направленості зв’язку між кожним із них і показниками
виробничого травматизму.
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де Х1 – множина показників, за якими оцінюється стан
соціально-економічного розвитку галузі за період
дослідження (індекс виробленої продукції); Х2 – множина
показників, за якими оцінюється порушення працівником
і роботодавцем трудової та виробничої дисципліни; Х3 –
множина вхідних змінних, за якими оцінюється стан
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Результативність функціонування системи охорони
праці
оцінювали
за
показниками
виробничого
травматизму. Математична модель системи охорона праці
(працівник, роботодавець) ґрунтується на залежностях
між показниками, що характеризують кожну її
підсистему, та показниками виробничого травматизму.
Математичну модель системи охорона праці
(працівник, роботодавець) представлено рівнянням (1):
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(1)


X

1

державного управління з охорони праці (найвпливовіший
показник наглядової діяльності з охорони праці для
машинобудівельної галузі); YRP – множина вихідних
змінних, за якими оцінюється стан та результативність
функціонування системи охорони праці (ОП) (показник
виробничого травматизму).
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Обговорення результатів дослідження
Одержані результати свідчать, що при прийнятті
управлінських рішень з охорони праці, мають
враховуватися показники наглядової діяльності з охорони
праці, що мають найбільший вплив на рівень виробничого
травматизму. Визначено, що таким є показник
економічної
мотивації
(працівник,
роботодавець).
Запропонована модель системи охорона праці (працівник,
роботодавець) дозволяє оцінювати розмір штрафних
санкцій на роботодавця і працівника за порушення ними
трудової та виробничої дисципліни. Визначення
оптимального значення показників економічної мотивації
роботодавця і працівника щодо дотримання трудової та
виробничої дисципліни проведено на основі математичної

моделі системи охорона праці (працівник-роботодавець)
шляхом знаходження екстремуму функції тобто,
мінімального значення функції на заданій множині.
Оскільки функція, що досліджується, оцінюється
значеннями показників виробничого травматизму, то
точка, в якій досягається екстремум функції, є точкою
мінімуму екстремуму функціоналу та характеризується
мінімальним
значенням
показника
виробничого
травматизму.
Алгоритм знаходження значення змінної х3 (1) полягає
у визначенні часткової похідної від даної функції
прирівнюванням її до нуля та визначенням оптимального
значення показника економічної мотивації роботодавця і
працівника (рівняння (2)).

y RP
PR
PR
PR
2
 0,0182 х 3 + 0,3367 + 0,00038 х 3 х 2 – 0,008 х2 х3 + 0,0002х 1 + 0,014х1 = 0.
x3

На основі проведених розрахунків встановлено, що
фактичний розмір штрафних санкцій, накладених на
(працівник, роботодавець) за обраний період, був
недостатній для забезпечення виконання ними вимог
НПАОП. Адже навіть застосування розрахункового
розміру штрафних санкцій, розмір якого в 1,3 раза мав би
перевищував його фактичне значення, дозволило б лише
на 1 % знизити рівень виробничого травматизму в галузі
(рисунок 7).
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Фактичні дані
штраф

Розрахункові двні

Порушення трудової та виробничої дисципліни

Рисунок 7 – Динаміка фактичних та розрахункових
показників штрафних санкцій за порушення працівником
і роботодавцем трудової та виробничої дисципліни
Проте не тільки у Законі України «Про охорону
праці», але й у чинному трудовому законодавстві України
відсутнє чітке формування підстав відповідальності
роботодавця. Без чіткого врегулювання юридичної
відповідальності роботодавця як суб'єкта трудового права,
законодавчої вказівки на можливі правові наслідки
невиконання покладених на нього обов'язків щодо
створення безпечних і здорових умов праці, неможливо
очікувати сумлінного виконання роботодавцем своїх
трудових обов’язків та виконання вимог з охорони праці,
адже відсутня достатня мотивація роботодавця до
дотримання вимог законодавства.
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(2)

Звільнення
роботодавця
від
відповідальності
суперечить загальним положенням теорії права, згідно з
якими наслідком правопорушення має бути юридична
відповідальність винної особи [6]. Закріплення на
законодавчому рівні відповідальності роботодавця має
сприяти забезпеченню певних превентивних дій щодо
запобігання порушення ним своїх обов'язків. Тому для
створення ефективного правового механізму регулювання
охорони праці в умовах ринкових відносин необхідна
чітка вказівка на факт і види юридичної відповідальності
роботодавця [18].
Висновки
На основі комплексного підходу до аналізу
виробничого травматизму в машинобудуванні розроблено
математичну модель системи охорона праці (працівник,
роботодавець), визначено оптимальний розмір штрафних
санкцій на працівника і роботодавця за порушення
трудової та виробничої дисципліни. Застосування такого
методу економічного мотивування дозволить підвищити
результативність управлінських рішень.
Обґрунтовано доцільність впровадження ефективного
правового механізму регулювання відповідальності
працівника, роботодавця як суб'єктів трудового права
щодо виконання вимог з охорони праці.
Перспективним напрямом подальших досліджень є
математичне моделювання системи охорони праці для
інших травмонебезпечних галузей економіки.
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Т. Таирова, Н. Романенко, A. Слипачук
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА
ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В МАШИНОСТРОЕНИИ
Цель этой работы – повышение результативности мероприятий по предотвращению производственного травматизма на основе
моделирования системы охраны труда в машиностроении. Для разработки эффективных управленческих решений по производственной
безопасности была построена математическая модель системы охраны труда для машиностроения, которая учитывает правовую,
социально-экономическую и организационную составляющие. Исследования базируются на фактических статистических данных о
причинах и последствиях производственного травматизма за 12 лет. Целесообразность применения метода математического моделирования
на основе показателей травматизма является оправданным, поскольку такой подход связывает превентивные меры в области охраны труда
с результатами оценки рисков и снижает субъективность принятия управленческих решений. Разработанная модель системы охраны труда
позволяет повысить результативность мероприятий по снижению производственных рисков в машиностроении с учетом действий или
бездействия работника и работодателя и оптимизировать размер штрафных санкций на работника и работодателя за нарушение трудовой и
производственной дисциплины. Обоснована целесообразность внедрения эффективного правового механизма регулирования
ответственности работника и работодателя как субъектов трудового права по выполнению требований по охране труда. Предложенные
меры по профилактике производственного травматизма являются универсальными. Разработан алгоритм принятия управленческих
решений по снижению рисков наступления случаев травматизма в машиностроении, который предусматривает использование критериев
выбора мер по результатам математического моделирования системы охраны труда (работник, работодатель). Предложенный подход к
управлению охраной труда в машиностроении базируется на компонентном и функциональном методах, оценке наступления
травматических событий за нарушения работником, работодателем трудовой и производственной дисциплины. Эта модель отличается от
существующих тем, что основывается на математическом моделировании системы охраны труда, учитывает имеющуюся статистическую
информацию, связанную с риском наступления опасных ситуаций с тяжелыми последствиями в отрасли из-за несоблюдения работником,
работодателем трудовой и производственной дисциплины, стимулирует профилактическую деятельность и позволяет установить
зависимость уровня производственного риска обоснованности мероприятий по охране труда и уменьшить влияние субъективной
составляющей экспертных суждений.
Ключевые слова: система охраны труда, риск, управленческие решения, производственный травматизм, математическая модель.
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